
N O E T I C  H A I R  C A R E



#Experimente o

ARKNVIE é uma nova forma de ver e viver o mundo da Beleza, valorizando a

Vida, a Natureza e a Ciência.

ARKNVIE é a Beleza Noética, intuitiva e também pensada para inspirar o

espírito; para experimentar todas as possibilidades de mudança; para dar

liberdade de criação; para curar e integrar a imagem mental que temos de

nós mesmos e uns dos outros. 

Inovar, modificando os paradigmas do setor cosmético através de um

comércio honesto, justo e responsável, e uma ética de trabalho que inclui a

sociedade e a natureza, somos uma marca brasileira que pretende promover

mudanças benéficas no mundo dos profissionais da Beleza.

O QUE É ARKNVIE...



BELEZA NOÉTICA - Conceito único de Beleza que integra o Ser
Interior e a Criação Exterior, transformando, experimentando e
criando novas formas de Beleza no mundo material.

ATIVOS BOTÂNICOS - Ingredientes que trazem os benefícios das
flores, sementes, ervas e óleos vegetais para fórmulas mais puras,
menos alergênicas e um estilo de vida cada vez mais orgânico.

ALTA PERFORMANCE - Composições eficientes pensadas para a
beleza do futuro, criando produtos com resultado superior e
proporcionando experiências sensoriais exclusivas em termos de cor,
forma e textura.

PRINCÍPIOS  



CRUELTY FREE - Produtos e ingredientes não testados em animais.

BELEZA SEGURA - Composições seguras, estáveis e
dermatologicamente testadas.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - Iniciativas para reduzir os danos
ambientais gerados pela fabricação, distribuição e utilização dos
produtos, com escolhas sustentáveis de materiais, bem como
orientação e treinamento de clientes e colaboradores para as
melhores práticas de consumo responsável.

FILOSOFIA  



CERTIFICAÇÃO "EU RECICLO" 
ARKNVIE  é uma empresa com o selo "eureciclo", iniciativa

que certifica a logística reversa de embalagens pós-

consumo, gerando assim incentivos à cadeia de

reciclagem.

Através da @seloeureciclo, operadores de coleta e triagem

selecionados reciclam o equivalente à quantidade de

material produzido pela ARKNVIE. O valor pago à

@eureciclo é direcionado para as pessoas que atuam nesse

setor e, que até então, não recebiam nenhum valor fixo

pelo trabalho realizado, tendo grande impacto social, e

valorizando as pessoas que trabalham no setor.

A iniciativa cria incentivos para que, no médio e longo

prazo, o setor aumente seu potencial e as taxas de

reciclagem no país se elevem. 

Selo presente 
em nossas 

embalagens

https://www.instagram.com/seloeureciclo/


CLIQUE NAS
IMAGENS DOS

PRODUTOS PARA
ADQUIRIR NO SITE

CLIQUE NO
BOTÃO PARA

FALAR COM UM
CONSULTOR

 

http://www.arknvie.com/
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


Coleção

LA VIE 

       

Terapias exclusivas que
combinam os elementos
botânicos mais ricos da
natureza e fórmulas de alta
perfomance para resultados
incomparáveis.



LA VIE LISS
       
Terapia Sinérgica

Lipídio de Coco

Extrato de Babosa

Proteína do Trigo

Algas Marinhas

ZERO FORMOL - REALINHAMENTO EFICAZ - REPARAÇÃO DA FIBRA CAPILAR

Tratamento que realinha os fios, eliminando o frizz e
reparando a fibra capilar de forma saudável.
Versão Branca ou Violine, especial para cabelos
descoloridos.

Ácido Lático

STEP 1. SHAMPOO STEP 2. BALM (VIOLINE or WHITE)

https://www.arknvie.com/product-page/b%C3%A1lsamo-branco-la-vie-liss-1-l
https://www.arknvie.com/product-page/b%C3%A1lsamo-violine-la-vie-liss-1-l
https://www.arknvie.com/product-page/shampoo-limpeza-profunda-la-vie-liss-1-l


Shampoo LA VIE LISS 1000 ml - 33,8 fl. oz

Higieniza o couro cabeludo com suavidade, preparando a
fibra para receber o Bálsamo da Terapia Sinérgica.

SERVIÇOS: Remoção de resíduos, higienização suave e
hidratante.

MODO DE USO: Aplique sobre os cabelos molhados,
massageando o couro cabeludo até que se forme uma
espuma rica e cremosa. Deslize a espuma para as pontas,
aguarde 5 (cinco) minutos, e após enxágue até retirar toda a
espuma. Repita o procedimento para melhor resultado. 

ATIVOS: Algas Marinhas.

Ph 6,0 - 7,0

Rendimento Médio
20 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/shampoo-limpeza-profunda-la-vie-liss-1-l
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


Bálsamo Violine LA VIE LISS 1000 ml - 33,8 fl. oz

Realinha e repara a fibra capilar, reconstruindo os fios
devolvendo o brilho e a hidratação. A versão VIOLINE
neutraliza tons amarelados nos fios.

SERVIÇOS: Realinhamento da fibra capilar, reparação
cuticular, diminuição do frizz, ação anti-amareladora.

MODO DE USO: Aplique o Tratamento LA VIE LISS
depositando-o em toda a fibra iniciando pela raiz até as
pontas (respeitando a distância de 0,5 cm da raiz), deixe agir
em um tempo de pausa de 50 a 60 minutos. Após o tempo
de pausa retire o produto do cabelo em água corrente,
seque o cabelo com auxílio da escova e alinhe. Finalize
como desejar.

ATIVOS: Aloe Vera, Proteína do Trigo, Lipídio de Coco e
Ácido Lático.

Ph 3,0 - 4,0

Rendimento Médio
12 a 18 aplicaçõesCanal de Dúvidas

Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/b%C3%A1lsamo-violine-la-vie-liss-1-l
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


Bálsamo Branco LA VIE LISS 1000 ml - 33,8 fl. oz

Realinha e repara a fibra capilar, reconstruindo os fios
devolvendo o brilho e a hidratação. 

SERVIÇOS: Realinhamento da fibra capilar, reparação
cuticular, diminuição do frizz, ação anti-amareladora.

MODO DE USO: Aplique o Tratamento LA VIE LISS
depositando-o em toda a fibra iniciando pela raiz até as
pontas (respeitando a distância de 0,5 cm da raiz), deixe agir
em um tempo de pausa de 50 a 60 minutos. Após o tempo
de pausa retire o produto do cabelo em água corrente,
seque o cabelo com auxílio da escova e alinhe. Finalize
como desejar.

ATIVOS: Aloe Vera, Proteína do Trigo, Lipídio de Coco e
Ácido Lático.

Ph 3,0 - 4,0

Rendimento Médio

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/b%C3%A1lsamo-branco-la-vie-liss-1-l
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


BTOX VIOLINE LA VIE LISS 
       
TERAPIA SINÉRGICA

Semente de Girassol

Extrato de Açaí

Colágeno Hidrolisado

REALINHAMENTO SUAVE - AÇÃO ANTI-AMALERADORA - REPOSIÇÃO DE MASSA
 

Ácido Lático

Tratamento que realinha
os fios, eliminando o
frizz, reparando a fibra
capilar de forma
saudável

https://www.arknvie.com/product-page/btox-violine-la-vie-liss-1-kg


BTOX VIOLINE LA VIE LISS 1000 g - 35,27 oz

BOTOX VIOLINE LA VIE LISS é uma Terapia Sinérgica que
realinha e repara a fibra capilar, reconstruindo os fios
devolvendo o brilho e a hidratação. Contém ativos naturais
como o extrato do açaí que que reforça e dá brilho aos fios,
e óleo de semente de girassol que nutre e elimina o aspecto
ressecado dos fios. O colágeno hidrolisado em sua
fórmulação promove o realinhamento profundo das
camadas cuticulares. A versão VIOLINE neutraliza tons
amarelados nos fios.

SERVIÇOS: Realinhamento da fibra, reposição de massa,
diminuição do frizz, ação anti-amareladora.

MODO DE USO: Aplique o produto mecha a mecha,
iniciando pela raiz até as pontas, deixe agir em um tempo de
pausa de 50 a 60 minutos. Após o tempo de pausa, enxágue
os cabelos e seque com o auxílio de uma escova. Finalize
como desejar.

ATIVOS: Óleo de Semente de Girassol, Extrato de Açaí,
Colágeno Hidrolisado e Ácido Lático.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
20 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/btox-violine-la-vie-liss-1-kg
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


LISO MÁGICO LA VIE LISS
       

ANTIFRIZZ

PROTEÇÃO TÉRMICA

BRILHO TRIDIMENSIONAL

Colágeno Hidrolisado

Polissilicone 29

FLUÍDO ANTIFRIZZ
Spray termoativo com efeito
realinhador para maior
praticidade e facilidade na
escovação.

Amino Sillicon Complex

Ácido Lático

https://www.arknvie.com/product-page/liso-magico-la-vie-liss-200-ml


LISO MÁGICO LA VIE LISS 200 ml - 6,8 fl. oz

LISO MÁGICO LA VIE LISS é um Fluído Antifrizz
termoativado, que promove gradualmente o efeito liso,
acelerando o processo de secagem dos fios e deixando-os
ao mesmo tempo mais selados, e nutridos, preenchendo a
porosidade graças ao colágeno hidrolisado em sua
formulação.

SERVIÇOS: Antifrizz, Proteção Térmica, Reparação, Maciez e
Brilho Tridimensional.

MODO DE USO: Após lavar e condicionar os cabelos retire a
umidade com uma toalha. Borrife o Spray da raiz as pontas e
penteie. Faça a escovação com auxilio de secador.

ATIVOS: Polissilicone 29, ácido lático, colágeno hidrolisado.

Ph 3,5 - 4,5

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/liso-magico-la-vie-liss-200-ml
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


AÇÃO INSTANTÂNEA - PRATICIDADE - TRATAMENTO INTENSIVO

LA VIE FLEUR
       

Tratamento profissional em doses com ação
intensiva para maior praticidade e que
potencializam a ação de tratamentos diversos,
trazendo benefícios com maior rapidez.

Reconstrução Hidratação

Nutrição

AMPOLAS

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-amino-dose-15ml
https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-nutri-dose-15ml
https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-acqua-dose-15ml


AÇÃO PREENCHEDORA
DO CÓRTEX

AMINO DOSE LA VIE FLEUR
       

FORTALECIMENTO DA
FIBRA

Protéina do Trigo

Colágeno

Queratina

ESTABILIZAÇÃO DO
PH

AMPOLA DE RECONSTRUÇÃO
Tratamento ideal para cabelos
que passaram recentemente por
químicas de descoloração,
coloração ou alisamento.

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-amino-dose-15ml


AMINO DOSE LA VIE FLEUR 15 ml - 0,5 fl. oz

Tratamento ideal para cabelos que passaram recentemente
por químicas de descoloração, coloração ou alisamento.

SERVIÇOS: Reconstrução, redução da porosidade,
estabilização do ph e fortalecimento da fibra.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxaguar.

ATIVOS: Proteína do Trigo, Colágeno e Queratina.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
3 a 5 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-amino-dose-15ml
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


NUTRE
PROFUNDAMENTE

NUTRI DOSE LA VIE FLEUR
       

FAVORECE O
CRESCIMENTO

Óleo de Abacate

Óleo de Coco

Óleo de UvaMACIEZ E BRILHO

AMPOLA DE NUTRIÇÃO
Tratamento ideal para cabelos
ressecados e porosos, sem
movimento e com tendência a
pontas duplas.

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-nutri-dose-15ml


NUTRI DOSE LA VIE FLEUR 15 ml - 0,5 fl. oz

Tratamento ideal para cabelos ressecados e porosos, sem
movimento e com tendência a pontas duplas.

SERVIÇOS: Nutrição profunda, ação antiqueda e antiquebra,
favorece o crescimento e dá brilho e maciez à fibra.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxaguar.

ATIVOS: Óleo de Abacate, Óleo de Coco, Semente de Uva.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
3 a 5 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-nutri-dose-15ml
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


REPOSIÇÃO E
MANUTENÇÃO HÍDRICA

ACQUA DOSE LA VIE FLEUR
       

BRILHO E
MALEABILIDADE

Karité

Vitamina B5

Glicerina

AÇÃO
CONDICIONANTE

AMPOLA DE HIDRATAÇÃO
Tratamento ideal para cabelos
opacos, que embaraçam com
facilidade e não conseguem reter
a ação de outros tratamentos

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-acqua-dose-15ml


ACQUA DOSE LA VIE FLEUR 15 ml - 0,5 fl. oz

Tratamento ideal para cabelos opacos, que embaraçam com
facilidade e não conseguem reter a ação de outros
tratamentos

SERVIÇOS: Reposição e manutenção do perfil hídrico dos
fios, ação condicionante intensa, devolução de brilho e
maleabilidade.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxaguar.

ATIVOS: Karité, Queratina e Vitamina B5.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
3 a 5 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/ampolas-acqua-dose-15ml
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


LA VIE MAXX
       

Algas Marinhas

Extrato de Café

Chá Verde

CONTROLE DA
CASPA

DETOX BALANCE

Tratamento profissional para limpeza
revigorante, com desintoxicação da fibra
capilar, regulação da oleosidade e estimulação
do couro cabeludo.

DESINTOXICAÇÃO DE 
 FIOS SATURADOS 

Alantoína

AÇÃO ANTIOXIDANTE

https://www.arknvie.com/product-page/kit-lavat%C3%B3rio-detox-balance


Shampoo DETOX BALANCE 
LA VIE MAXX 2500 ml - 84,54 fl. oz

DETOX BALANCE SHAMPOO desintoxica os fios saturados
e megaprocessados, higieniza e trata o couro cabeludo com
agentes botânicos estimulantes como o chá verde e o
extrato de café. Regula a oleosidade e previne a formação
de caspa. Promove ação antioxidante e protege as fibras dos
danos causados pela radiação UV. Tratamento intensivo para
hidratar e reparar a fibra capilar em uma única aplicação.

SERVIÇOS: Desintoxicação dos fios, tratamento estimulante
para o couro cabeludo, proteção antioxidante e UV, controle
da caspa e oleosidade.

MODO DE USO: Aplique sobre os cabelos molhados,
massageando o couro cabeludo até que se forma uma
espuma rica e cremosa. Deslize a espuma para as pontas.
Enxágüe e condicione a seguir.

ATIVOS: Algas Marinhas, Extrato de Café, Chá Verde,
Alantoína.

Ph 4,0 - 5,0

Rendimento Médio
125 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/shampoo-detox-balance-la-vie-maxx-2-5l
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


Condicionador DETOX BALANCE 
LA VIE MAXX 2500 ml - 84,54 fl. oz

DETOX BALANCE BALM é um finalizador de alta
performance que trata o couro cabeludo com agentes
botânicos estimulantes como o chá verde e o extrato de
café; regula a oleosidade e previne a formação de caspa.
Promove ação antioxidante e protege as fibras dos danos
causados pela radiação UV. Tratamento intensivo para
hidratar e reparar a fibra capilar em uma única aplicação.

SERVIÇOS: Desintoxicação dos fios, tratamento estimulante
para o couro cabeludo, proteção antioxidante e UV, controle
da caspa e oleosidade.

MODO DE USO: Pode ser usado na forma de
condicionador, deixando agir nos fios por 10 minutos e
enxáguando. Para utilizar como tratamento intensivo aplique
uma pequena quantidade do Balm na palma das mãos, e
distribua sobre o comprimento e pontas dos cabelos, e
finalize modelando os cachos ou escovando os fios com
secador de cabelos.

ATIVOS: Algas Marinhas, Extrato de Café, Chá Verde,
Alantoína.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
125 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/condicionador-detox-balance-la-vie-maxx-2-5l
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


Coleção

BLOND SANTÉ
       
Uma nova experiência em
descoloração e criação de
cor. O objetivo é atingir
resultados saudáveis na
descoloração e permitir
novas possibilidades e
mudanças para profissionais
e clientes.



BLONDE SANTÉ
       
BLOND SANTÉ é uma nova
experiência em descoloração,
seguindo a filosofia ARKNVIE
de cuidado e saúde dos fios.

FLOWER
BIOCOMPLEX

PLEX LIKE
TECHNOLOGY

Girassol

Flor de Tiaré

Argan

ACLARAMENTO 
+9 TONS

DESCOLORANTE PREMIUM 

Macadâmia

Camomila

Flor de Lótus

Linhaça

Rosa Mosqueta

Amêndoas

Óleo de Coco

Camomila Selvagem

https://www.arknvie.com/product-page/p%C3%B3-descolorante-branco-blond-sant%C3%A9-500g


DESCOLORANTE PREMIUM BLOND SANTÉ 500 g - 17,63 oz

Pó Descolorante que possui tecnologia Plex Like, promove uma
descoloração segura, e composto exclusivo de tratamento. 
.
SERVIÇOS: Descoloração com aclaramento de até 9 tons,
tecnologias de reconstrução PLEX LIKE e nutrição com FLOWER
BIO COMPLEX.

MODO DE USO: Acrescente a medida desejada do Pó
Descolorante em um recipiente não metálico. Adicione o
Oxidante aos poucos e misture até formar um creme
homogêneo, sempre na proporção de 1:2 ou 1:1,5, conforme
exigido pela técnica a ser aplicada. Tempo de Ação: 20 – 50
minutos. Siga rigorosamente as instruções de uso e faça os
testes de toque e mechas antes de aplicar. Após o término do
tempo de ação, enxágue bem com água morna e lave os
cabelos como de costume. Hidratar para melhor resultado.

ATIVOS: Extratos de Girassol, Flor de Tiaré, Argan, Macadâmia,
Amêndoas, Óleo de Coco, Flor de Lótus, Camomila, Camomila
selvagem, Linhaça e Rosa mosqueta.

Ph 10,0 - 11,0

Rendimento Médio
3 a 4 serviços de mechas (conforme a técnica aplicada)Canal de Dúvidas

Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/p%C3%B3-descolorante-branco-blond-sant%C3%A9-500g
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


BLONDE SANTÉ
       
Oxidantes com garantia
de descoloração estável,
uniforme e saudável.

FORMULAÇÃO
ESTABILIZADA

AÇÃO UMECTANTE

TEXTURA CREMOSA
PARA MELHOR
MANUSEIO

OXIDANTE PREMIUM

Óleo de  Semente de
Uva

Glicerina

https://www.arknvie.com/product-page/ox-6-volumes-blond-sant%C3%A9-900-ml


OX 6 VOLUMES BLOND SANTÉ 900 ml - 31,7 fl.oz

Oxidante cremoso com formulação estabilizada e
dermatologicamente segura. Proporciona uniformidade e
brilho, possui óleo de semente de uva e ceras finíssimas em
sua fórmula que protegem a estrutura do cabelo durante
todo o procedimento.

SERVIÇOS: Oxidação estável e dermatologicamente segura,
proteção lipídica. Preferencialmente utilizar para
tonalizações e matizações.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxáguar.

ATIVOS: Semente de Uva (vitaminas C e E), e Glicerina.

Ph 2,5 - 3,5

Rendimento Médio
3 a 4 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online

https://www.arknvie.com/product-page/ox-6-volumes-blond-sant%C3%A9-900-ml
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20
https://wa.me/5511990044229?&text=Ol%C3%A1!%20Hello!%20


OX 20 VOLUMES BLOND SANTÉ 900 ml - 31,7 fl.oz

Oxidante cremoso com formulação estabilizada e
dermatologicamente segura. Proporciona uniformidade e
brilho, possui óleo de semente de uva e ceras finíssimas em
sua fórmula que protegem a estrutura do cabelo durante
todo o procedimento.

SERVIÇOS: Oxidação estável e dermatologicamente segura,
proteção lipídica. Preferencialmente utilizar para coloração e
descoloração.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxáguar.

ATIVOS: Semente de Uva (vitaminas C e E), e Glicerina.

Ph 2,5 - 3,5

Rendimento Médio
3 a 4 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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OX 30 VOLUMES BLOND SANTÉ 900 ml - 31,7 fl.oz

Oxidante cremoso com formulação estabilizada e
dermatologicamente segura. Proporciona uniformidade e
brilho, possui óleo de semente de uva e ceras finíssimas em
sua fórmula que protegem a estrutura do cabelo durante
todo o procedimento.

SERVIÇOS: Oxidação estável e dermatologicamente segura,
proteção lipídica. Preferencialmente utilizar para
descoloração.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxáguar.

ATIVOS: Semente de Uva (vitaminas C e E), e Glicerina.

Ph 2,5 - 3,5

Rendimento Médio
3 a 4 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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OX 40 VOLUMES BLOND SANTÉ 900 ml - 31,7 fl.oz

Oxidante cremoso com formulação estabilizada e
dermatologicamente segura. Proporciona uniformidade e
brilho, possui óleo de semente de uva e ceras finíssimas em
sua fórmula que protegem a estrutura do cabelo durante
todo o procedimento.

SERVIÇOS: Oxidação estável e dermatologicamente segura,
proteção lipídica. Preferencialmente utilizar para
descoloração.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da ampola com água,
nas mãos ou em uma cumbuca, até atingir a consistência de
um chantilly, e aplique nos cabelos úmidos e limpos,
massageando. Pausar de 3 a 10 minutos e enxáguar.

ATIVOS: Semente de Uva (vitaminas C e E), e Glicerina.

Ph 2,5 - 3,5

Rendimento Médio
3 a 4 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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BLONDE SANTÉ
       

Neutraliza o tom amarelado
e intensifica a cor fria, além
de ajudar a fortalecer e
equilibrar o pH da fibra
capilar. O pigmento
Champagne Lilás com
tecnologia Lumini System
protege do desbotamento,
mantém a cor intensa e traz
um brilho saudável. 

MATIZAÇÃO

REPOSIÇÃO LIPÍDICA

PROTEÇÃO UV

MATIZADOR GLOSS CHAMPAGNE-LILÁS

Pantenol

Lumini System

ANTIFRIZ

Lipídio de Coco

https://www.arknvie.com/product-page/matizador-champagne-lil%C3%A1s-blond-sant%C3%A9-500ml


MATIZADOR BLOND SANTÉ 
CHAMPAGNE LILÁS 500 ml - 16,91 fl. oz

Neutraliza o tom amarelado e intensifica a cor fria, além de
ajudar a fortalecer e equilibrar o pH da fibra capilar. O
pigmento Champagne Lilás com tecnologia Lumini System
protege do desbotamento, mantém a cor intensa e traz um
brilho saudável. Fórmula enriquecida com Lipídio de Coco e
Pantenol (Vitamina B5).

SERVIÇOS: Matização, reposição lipídica, antifrizz,
regeneração da fibra , condicionamento, proteção da cor,
brilho tridimensional e proteção UV com a tecnologia
LUMINI SYSTEM.

MODO DE USO: Após lavar os cabelos, retire o excesso de
água e aplique a mascara sobre os cabelos e massageie por
1 minuto, enluvando mecha por mecha, e deixe agir de 10 a
20 minutos. enxágue abundantemente. Obs. usar luvas.

ATIVOS: Pantenol, Lipídio de Coco, Lumini System.

Ph 4,0 - 5,0

Rendimento Médio
25 aplicaçõesCanal de Dúvidas

Compra Online
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Coleção

DEEP SANTÉ
       
Tratamentos profissionais,
soluções para o dia a dia
e manutenção dos fios.



Shampoo UNIVERSAL, para
utilizar antes de qualquer
tratamento ou procedimento,
que limpa os fios com
suavidade, e ainda dá nutrição
e hidratação, deixando os fios
soltos e desembaraçados.

SHAMPOO DEEP SANTÉ
       

HIGIENIZAÇÃO SUAVE

NUTRIÇÃO E
MALEABILIDADE

Aloe Vera

Extrato de Caviar

Vitamina B5HIDRATAÇÃO
SUPERIOR

SHAMPOO HIDRONUTRITIVO

https://www.arknvie.com/product-page/shampoo-deep-sant%C3%A9-1l


SHAMPOO HIDRONUTRITIVO 
DEEP SANTÉ 1000 ml - 33,8 fl. oz

DEEP SANTÉ SHAMPOO Hidronutritivo contém uma
formulação suave que higieniza os fios e couro cabeludo
sem causar ressecamento, e faz parte do Protocolo DEEP
SANTÉ de recuperação e tratamentos dos fios.

SERVIÇOS: Nutrição, reparação, anti frizz, proteção térmica,
pré-shampoo, leave in, proteção em processos químicos e
extra brilho.

MODO DE USO: Aplique sobre os cabelos molhados,
massageando o couro cabeludo até que se forma uma
espuma rica e cremosa. Deslize a espuma para as pontas.
Enxágüe e condicione a seguir.

ATIVOS: Aloé (Babosa), extrato de caviar e vitamina B5
(pantenol).

Ph 4,0 - 5,0

Rendimento Médio

30 a 35 aplicaçõesCanal de Dúvidas
Compra Online
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HIDRATAÇÃO DEEP SANTÉ
       

REPOSIÇÃO E
MANUTENÇÃO HÍDRICA

BRILHO E MACIEZ

Karité

Candelila

Uréia

PROTEÇÃO
LIPOSSOLÚVEL

MÁSCARA DE HIDRATAÇÃO
MÁSCARA DE HIDRATAÇÃO DEEP
SANTÉ repõe os elementos hídricos da
fibra capilar com resultado visível na
primeira aplicação. 

Aloe Vera

https://www.arknvie.com/product-page/m%C3%A1scara-de-hidrata%C3%A7%C3%A3o-deep-sant%C3%A9-500ge


MÁSCARA DE HIDRATAÇÃO DEEP SANTÉ 500 g - 17,63 oz

Sua composição contém agentes hidratantes como o extrato
de babosa e uréia, que se unem a agentes resinosos como a
cera de candelila e manteiga de karité, e formam um filme
protetor que prolonga a hidratação na fibra capilar.

SERVIÇOS: Hidratação profunda e manutenção do perfil
hídrico dos fios.

MODO DE USO: Aplique a Máscara com os Cabelos
molhados em toda área do fio. Pentear até que perceba
uniformidade na aplicação. Deixe em repouso por 5 a 20
minutos. Enxágue normalmente e finalize como desejar.

ATIVOS: Aloe Vera, Manteiga de Karité, Cera de Candelilla e
Uréia.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
30 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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REDUZ A POROSIDADE

NUTRIÇÃO DEEP SANTÉ
       

REPÕE VITAMINAS E
MINERAIS

NUTRIÇÃO INTENSA

MÁSCARA DE NUTRIÇÃO
Tratamento ideal para cabelos
opacos, que embaraçam com
facilidade e não conseguem reter a
ação de outros tratamentos

Macadâmia

Colágeno

Ácido lático

https://www.arknvie.com/product-page/m%C3%A1scara-de-nutri%C3%A7%C3%A3o-deep-sant%C3%A9-500g


MÁSCARA DE NUTRIÇÃO DEEP SANTÉ 500 g - 17,63 oz

MÁSCARA DE NUTRIÇÃO DEEP SANTÉ nutre intensamente
os fios, pois possui colágeno que age preenchendo a fibra
capilar, óleo de macadâmia rico em vitaminas e proteínas, e o
ácido lático que age na camada cuticular mais externa,
proporcionando cabelos mais saudáveis e brilhantes.

SERVIÇOS: Nutrição e estabilização do ph, alinhamento das
cutículas.

MODO DE USO: Aplique a Máscara com os Cabelos
molhados em toda área do fio. Pentear até que perceba
uniformidade na aplicação. Deixe em repouso por 5 a 20
minutos. Enxágue normalmente e finalize como desejar.

ATIVOS: Colágeno, Óleo de Macadâmia e Ácido Lático.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
30 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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RECONSTRUÇÃO DEEP SANTÉ
       

REPOSIÇÃO PROTEICA

REVITALIZAÇÃO DOS FIOS

PROTEÇÃO CONTRA
RESSECAMENTO

MÁSCARA DE RECONSTRUÇÃO
Tratamento ideal para cabelos que
perderam massa, passaram por
processos químicos ou estão
extremamente ressecados.

Extrato de Caviar

Complexo BioRestore

Protéina do Trigo

https://www.arknvie.com/product-page/m%C3%A1scara-de-reconstru%C3%A7%C3%A3o-deep-sant%C3%A9-500g


MÁSCARA DE RECONSTRUÇÃO DEEP SANTÉ 500 g - 17,63 oz

MÁSCARA DE RECONSTRUÇÃO DEEP SANTÉ restaura a
estrutura proteica dos fios. Contém extrato de caviar rico em
aminoácidos, proteína do trigo e o exclusivo Complexo
BioRestore capaz de restaurar cabelos extra secos.

SERVIÇOS: Reconstrução profunda da fibra e reposição de massa
cuticular.

MODO DE USO: Aplique a Máscara com os Cabelos molhados
em toda área do fio. Pentear até que perceba uniformidade na
aplicação. Deixe em repouso por 5 a 20 minutos. Enxágue
normalmente e finalize como desejar.

ATIVOS: Proteína do Trigo, Extrato de Caviar, Complexo
BioRestore.

Ph 3,5 - 4,5

Rendimento Médio
30 aplicações

Canal de Dúvidas
Compra Online
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LEAVE IN DEEP SANTÉ
       
Leave-in multifuncional com 12
benefícios que agem na defesa
diária para os fios, ideal para usar
antes de tomar sol, ir na praia,
piscina e academia, antes, durante
a após processos químicos.

PROTEÇÃO TÉRMICA

BRILHO E MACIEZ

Proteína do Trigo

Vitamina B5

Blend de Lipídios

ANTIFRIZZ 

DD CREAM - DEFESA DIÁRIA

PREVINE PONTAS
DUPLAS

NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO

https://www.arknvie.com/product-page/dd-cream-deep-sant%C3%A9-300ml


DD CREAM DEEEP SANTÉ - Defesa Diária 300 ml - 10,14 fl. oz

DD CREAM DEEP SANTÉ é um leave-in multifuncional com 12
benefícios que agem na defesa diária para os fios, repondo
nutrientes, protegendo e facilitando os cuidados com os fios. 
 Ele também disciplina os fios, protege do calor do secador e
evita a formação de pontas duplas.Outra característica
importante é a proteção que oferece aos fios tingidos contra o
desbotamento. 

SERVIÇOS: Hidratação; reparação; protetor térmico; anti frizz;
previne pontas duplas; anti desbotamento; desembaraçante;
facilitador de escovação; modelador; controla o volume; traz
suavidade e maciez aos fios.

MODO DE USO: Aplique no cabelo úmido, como um spray,
borrifando a 20cm de distância; ou aplique no cabelo seco,
borrifando na mão e espalhando, como um creme Finalize como
desejar.  espuma para as pontas. Enxágüe e condicione a
seguir.

ATIVOS: Proteína do Trigo, Vitamina B5 (Pantenol) e Blend de
Lipídios.

Ph 3,5 - 4,5
Canal de Dúvidas
Compra Online
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LEAVE IN UNIQUE RESTORE
       
Age revitalizando as partes do fio
que estão danificadas e fragilizadas
para restaurar a força e a
resistência, devolvendo as
proteínas perdidas em processos
químicos. 

RECONSTRUÇÃO

REGULAÇÃO DO PH

Proteína do Trigo

Vitamina B5

AJUSTE DA ELASTICIDADE

RECONSTRUTOR CAPILAR

RESISTÊNCIA

ANTIFRIZZ

Extrato de Caviar

Queratina

AÇÃO CONDICIONANTE

https://www.arknvie.com/product-page/unique-restore-deep-sant%C3%A9-300ml


UNIQUE RESTORE DEEEP SANTÉ
 Reconstrutor Capilar 300 ml - 10,14 fl. oz

UNIQUE RESTORE Reconstrutor capilar age revitalizando as
partes do fio que estão danificadas e fragilizadas para restaurar a
força e a resistência, devolvendo as proteínas perdidas em
processos químicos. 
Ele também disciplina os fios, protege do calor do secador e
evita a formação de pontas duplas. Outra característica
importante é a proteção que oferece aos fios tingidos contra o
desbotamento. 

SERVIÇOS: Reconstrução; nutrição; proteção; condicionador;
antifrizz; brilho.

MODO DE USO: Após usar o shampoo de sua preferência, antes
do condicionador ou máscara, borrife o produto sobre o cabelo
no comprimento e pontas, massageie, deixe agir por 5 minutos
e enxágue. Finalize como desejar. Se desejar pode aplicar um
pouco antes da escovação.

ATIVOS: Proteína do Trigo, Vitamina B5 (Pantenol) e Blend de
Lipídios.

Ph 3,5 - 4,5
Canal de Dúvidas
Compra Online
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Coleção

LUMIÈRE
       Linha especial de finalização
para resultados versáteis em
todos os tipos de cabelo e
texturas desejadas.



LUMIÈRE LUXE OIL
       
Formulação versátil, pode ser
usado como reparador de
pontas, pré-shampoo, leave-in,
proteção térmica contra secador
e extra brilho. Promove a
proteção estrutural dos fios
durante processos químicos.

NUTRIÇÃO

RESTAURAÇÃO 

BRILHO

ÓLEO NUTRITIVO MULTIFUNCIONAL

Óleo de Noz Inca

PROTEÇÃO 

Óleo de Mamona
RESISTÊNCIA

https://www.arknvie.com/product-page/lumiere-luxe-oil-45ml


LUMIÈRE LUXE OIL 60 ml - 2,02 fl. oz

LUMIÈRE LUXE OIL é um óleo multifuncional com um mix
dos óleos de Mamona e de Noz Inca, uma poderosa
combinação de ômega 3, 6 e 9, que proporciona brilho
intenso, restaura a camada lipídica, aumenta a resistência e a
integridade, promove coesão e reestruturação dos fios
danificados, dando proteção e flexibilidade.
Pode ser usado como reparador de pontas, pré-shampoo,
leave-in, proteção térmica contra secador e extra brilho.
Durante processos químicos como coloração ou
descoloração consegue ainda proteger a estrutura dos fios.

SERVIÇOS: Nutrição, reparação, anti frizz, proteção térmica,
pré-shampoo, leave in, proteção em processos químicos e
extra brilho.

MODO DE USO: Aplique de 1 a 2 pumps, de acordo com o
comprimento dos fios, no cabelo úmido ou seco, do
comprimento às pontas. Não enxágue. Finalize como
desejar.

ATIVOS: Óleo de Semente de Mamona e Óleo de Noz Inca.

Canal de Dúvidas
Compra Online
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www.arknvie.com          /arknvie          /arknvie

contato@arknvie.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 99004 - 4229

TELEFONES
(11) 2375 - 2969 / (13) 3591 - 7312

SP - FRONT OFFICES
Av. Manoel da Nóbrega 735 - Sala 108 - Centro, Diadema - SP

LITORAL SP - KINBOR OFFICES
R. Luiz Antonio de Andrade Vieira, 216 - Sala 110 - Boqueirão, Praia Grande - SP

CONTATO 

https://www.instagram.com/arknvie/
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