MADE IN PORTUGAL

“Happiness is not a OUTCOME of something,
its your resolution”
- GURUDEV BHAISHRI A NOSSA INSPIRAÇÃO.

www.avani.pt

Ligação à natureza
Segredos Indianos preparados para si.

É na natureza que a Avani Profissional
encontra as suas matérias primas.
A Avani Profissional acredita que é nas tradições ancestrais de
utilização de ingredientes extraídos directamente da natureza,
que se encontram as respostas às necessidades dos dias de
hoje.
É no equilíbrio e sinergia perfeita entre a utilização de
ingredientes naturais que a Avani encontra o seu modo de estar.

Uma marca com
Responsabilidade Social

Ao ser uma marca socialmente responsável a Avani ambiciona
sensibilizar outras marcas e pessoas a terem um papel activo
na comunidade onde estão inseridas, a serem sensíveis ao
ambiente que lhes rodeia e influenciar as gerações mais novas,
dando-lhes o exemplo.

A nossa inspiração
Teólogo Indiano
Gurudev Bhaishri

“A felicidade não está na riqueza, bens materiais, pessoas
que nos fazem bem; a verdadeira felicidade está dentro de
nós, aquela que vem do interior”
– Teólogo Indiano Gurudev Bhaishri

“Porque as crianças
são o nosso futuro.”
A Avani Profissonal participou na tradução
do livro Shrimad Bhagavad Gita, inspirado
no famoso Mestre Espiritual Gurudev
Bhaishri, Pujya Bhaishri Rameshbhai Oza.
Cada livro reverterá para a escolarização
de crianças na Índia, a nossa casa mãe.
Segundo Gurudev Bhaishri não basta
apoio financeiro e alimentos, temos de
os capacitar para o sustento próprio, daí
a importância da escolarização. Quem
desejar, pode ajudar-nos nesta causa.

15€

Reverte a favor
da escolarização
de crianças na Índia

Pode saber mais sobre a associação sem fins lucrativos Sandipani
Vidyaniketan no nosso website www.avani.pt.
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COMO TUDO
COMEÇOU
Tudo começou numa
pequena loja,
na estrada de benfica
...
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Tudo começou numa pequena loja na
estrada de benfica; entrámos neste projecto
um pouco contra a nossa vontade, não era
este o nosso plano! Ainda assim, a nossa
dedicação e amor com os clientes era visível,
mesmo trabalhando em horário part-time.

Gradualmente
o negócio foi
crescendo e o
sucesso foi tal...
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Com tempo começámos
a notar a importância da
minha presença na loja!
As clientes procuravamme para conseguir um
aconselhamento capilar
personalizado, que na
realidade tinha resultados
acima da expectativas!

Que decidimos expandir o negócio mudando para
um espaço maior. Assim seria mais fácil atingir
o nosso objectivo: satisfazer as necessidades de
todos os nossos clientes!

A nossa loja tornou-se
uma referência! Os clientes
inspiraram-nos a criar uma marca
que tivesse como principais
componentes os ingredientes
naturais.
E assim foi: criámos a nossa linha
em Portugal e decidimos chamála “Avani”, o nome da nossa filha
Sabem o significado? Planeta
Terra,totalmente em sinergia com
o nosso conceitoe ligação à Mãe
Terra.

“Gurudev Bhaishri é a nossa Inspiração e a de milhares de pessoas. Ele é um Líder
Espiritual conhecido mundialmente”
O principal objectivo do Gurudev Bhaishri é o desenvolvimento intelectual através
das suas palestras e Instituições educacionais tendo como foco a evolução interior.
O principal ensinamento está relacionado com estes três pontos principais : como
deve ser a relação de um ser humano com outros seres
humanos, com o meio ambiente e com os outros seres vivos. As duas “Avanis”
tornaram-se um reflexo dos seus ensinamentos. Aprendemos com Ele a não
desistir, e quando não podemos mudar uma realidade, devemos primeiro aceitá-la e
posteriormente virá-la a nosso favor. O pensamento positivo tem poder!
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CABELO
GAMAS CAPILARES
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INDIAN HAIR
With Indian
Fruit AMLA

Com AMLA,
Aloe vera,
proteínas
vegetais e
D pantenol
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GAMA
VITAMINADA

CABELO
GAMAS CAPILARES

Para fortalecimento capilar.
O cabelo tal como o corpo humano necessita de água, esta
gama repõe toda a hidratação essencial para um cabelo
forte e saudável.
Para cabelos fracos que precisam de ser fortalecidos.
Excelente para controlar a queda e estimular o crescimento!

Gama Indian Hair Vitaminada
Shampoo + Condicionador + Máscara + Tónico Capilar | Sem Sal

59.57€
COMO
APLICAR?
1. SHAMPOO
2. MÁSCARA CAPILAR
3. CONDICIONADOR
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ALOÉ VERA
Calmante e apaziguante do couro cabeludo.

AMLA
Super fruto, o segredo indiano
rico em anti-oxidantes, vitaminas,
cálcio, fósforo e caroteno que ajudam a
fortalecer as raízes do cabelo.
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CABELO
GAMAS CAPILARES
Shampoo Vitaminado Fortificante
Indian Hair 250 ml | Sem Sal

9.99€
Shampoo Vitaminado Fortificante
Indian Hair 500 ml | Sem Sal

18.99€

Máscara Vitaminada Fortificante
Indian Hair 500 ml |Amla

19.90€
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Condicionador Vitaminado Fortificante
Indian Hair 250 ml | Sem Sal

12.90€

Tónico Capilar Vitaminado Fortificante
Indian Hair 100 ml | Amla

19.90€

COMO
APLICAR?
Aplicar no couro cabeludo molhado,
após lavagem. Massajar durante alguns
minutos para estimular
a penetração do produto.
Agitar bem antes de usar.
Para tratamento de queda intensiva,
pode ser aplicado diariamente, em seco.
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Junte-se a nós na luta pela conservação da
Mãe Natureza e protejer os nossos oceanos!
Na tentativa de diminuir a nossa - e a sua!
- pegada ecológica, damos um novo passo
com o lançamento da embalagem de 5 litros
do nosso Indian Hair, um favorito das nossas
#avanigirls. Ao optar por esta dosagem, está
a poupar até 20 embalagens de champô
regular e, assim, a contribuir para a redução
da utilização de plástico no quotidiano.

CABELO
GAMAS CAPILARES

Shampoo Vitaminado Fortificante
Indian Hair 5000 ml | Sem Sal

120€
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Máscara nutritiva leve, especial para cabelos finos, secos e
sem brilho com uma fórmula rica e concentrada à base de
componentes naturais, especialmente extrato de Amla o
segredo indiano para um cabelo forte e brilhante como o
melhor cabelo do mundo, o Indiano!

Máscara Spider Web
Super Mask Nutritiva | 250 ml

14.90€
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CABELO
GAMAS CAPILARES

17

GAMA REBUILD
Para reconstrução capilar.
Reconstrói em profundidade o córtex capilar desde o seu
interior, selando as escamas e unindo as pontas quebradas
uniformizando a estrutura capilar.
Com partículas de Queratina e Colágenio hidrolisado, duas
proteínas fortes reconstrutoras com a dimensão de 980
nanometros que pelo seu tamanho reduzido têm uma maior
facilidade de penetrar e chegar ao córtex capilar.

Gama de reconstrução capilar
Shampoo + Condicionador + Máscara + Sérum de pontas | Sem Sal

53.87€
QUERATINA
E COLAGÉNIO
980 NANOMETROS
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CABELO
GAMAS CAPILARES
Shampoo Reparador Rebuild
Cabelos Danificados | 250 ml | Sem sal

9.99€
Condicionador Reparador Rebuild
Cabelos Danificados | 250 ml | Sem sal

12.90€

Shampoo Reparador Rebuild
Cabelos Danificados | 500 ml | Sem sal

18.99€
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COMO
APLICAR?
SELADOR REBUILD
ESFREGAR NAS MÃOS UMA
QUANTIDADE EQUIVALENTE A UMA
ERVILHA E APLICAR DIARIAMENTE
NOS MEIOS E PONTAS,
PRINCIPALMENTE À NOITE.

Creme Selador Rebuild
Pontas Espigadas | 115 ml | Sem sal

13.90€

Máscara Capilar Reparadora
Cabelos Danificados | 500 ml
Sem sal

19.90€
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CABELO
GAMAS CAPILARES

Desintoxicação do couro cabeludo

Caspa

Cabelos oleosos

Couro cabeludo com descamação
21

GAMA COLD EFFECT
Para tratamento do couro cabeludo.
Para um cabelo crescer forte é extremamente importante
que a raiz esteja saudável!
Nesse sentido, este ritual é recomendado para todo o tipo
de Cabelo especialmente para caspa, descamação, excesso
de oleosidade e para os que usam finalizadores. Esta gama
liberta o couro cabeludo de todos os resíduos que possam
estar acumulados, que serão um obstáculo para o crescimento
saudável dos fios.
Com cânfora e aloé vera, a fusão entre o Oriente e o Norte de
África, para controlar a caspa e fortalecer o seu cabelo.

Cânfora

Aloé Vera
Gama Cold Effect
Shampoo + Máscara

28.40€
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CABELO
GAMAS CAPILARES
Shampoo Cold Effect
Anticaspa | 250 ml |Hamamélis

9.99€

Shampoo Cold Effect Anticaspa
500 ml |Hamamélis

18.99€

Máscara Capilar Cold Effect Especial
para o couro cabeludo
500 ml | Hamamélis

19.90€

Como aplicar?
Shampoo Cold Effect
Lavar os cabelos com o shampoo cold
effect, se possível, alternar com o
shampoo Indian Hair Vitaminado.

Máscara Cold Effect
Aplicar no couro cabeludo, depois de lavar
os cabelos com o shampoo, deixar atuar
pelo menos 4 minutos e enxaguar.
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Para cabelos muito secos e rebeldes.
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GAMA DRY
INDIAN HAIR

CABELO
GAMAS CAPILARES

Para nutrição capilar.
O cabelo tal como o corpo humano necessita de lipídos,
esta gama nutre e alimenta profundamente a fibra Capilar.
Com amla e óleo de argan, a combinação perfeita entre a
Índia e Marrocos para dar força e suavidade ao seu cabelo!

Gama Indian Hair Cabelos Muito Secos
| Shampoo + Condicionador + Máscara

40.66€

25

Shampoo Nutritivo Indian Hair
Cabelo Muito Seco | 250 ml | Sem sal

9.99€

Shampoo Nutritivo Indian Hair
Cabelo Muito Seco | 500 ml | Sem sal

18.99€
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CABELO
GAMAS CAPILARES

Condicionador Nutritivo Indian Hair
Cabelo Muito Seco | 250 ml | Sem sal

12.90€

Máscara Nutritiva Indian Hair
Cabelo Muito Seco | 500 ml | Sem sal

19.90€
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KRISHNA

CURLS
VEGAN

LIVRE DE

parabenos
sulfatos
petrolatos
perfumes sintéticos
derivados de animais
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CABELO

IAL
SPEC
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A libertação
dos caracóis.

GAMAS CAPILARES

Enriquecida com óleos naturais, é excelente para cabelos com caracóis
e muito secos.
O cabelo cacheado tem um formato “s” dificultando a chegada dos
óleos aos meios e pontas, nesse sentido esta gama de produtos será
um excelente aliado por ter uma tecnologia muito rica em nutrição
proveniente directamente da Natureza.

Óleo de
Argan

Lavanda

Rica em
Óleos Essenciais

Amla
fruto indiano

Óleo de Coco

Livre de perfumes
sintécticos
Óleo de
Macadâmia

Óleo de Litsea
Cubeba

Aloé Vera

Esta gama é composta por:

Shampoo

condicionador
Selante e co-wash

máscara

capilar

creme de
pentear

geleia
nutritiva

fitagem

leave in
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GAMA
KRISHNA CURLS
Para nutrição de cabelo com caracóis.
Gama Krishna Curls
Shampoo + Condicionador Selante + Co Wash +
Máscara + Creme de Pentear + Geleia Nutritiva

66.99€
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CABELO
Shampoo Krishna Curls
Low Poo | 250 ml

GAMAS CAPILARES

9.99€
Condicionador Krishna Curls
Selante | 250 ml

12.90€

Condicionador Krishna Curls
Co Wash | 250 ml

12.90€

Máscara Capilar Banho de óleos
Krishna Curls | 250 ml

14.90€
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Creme de Pentear
Krishna Curls | 250 ml

9.90€

Geleia Nutritiva
Krishna Curls | 250 ml

9.90€

COMO
APLICAR A GELEIA
NUTRITIVA?
Pode ser aplicada em húmido ou seco, e
tem excelentes resultados se for usado
depois do creme de pentear Krishna
Curls

COMO
APLICAR O CREME DE
PENTEAR?
Pode ser aplicado em húmido ou seco.

Creme de Pentear
Krishna Curls | 500 ml

16.90€
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CABELO
GAMAS CAPILARES

VEGAN
CABELOS GRISALHOS,
BRANCOS E LOIROS

PRODUTO DE COR PRETA

PH=5
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GAMA MOON LIGHT

Para grisalhos, brancos e loiros.

Com agentes protetores derivados do coco, neutraliza os
reflexos amarelos e dá suavidade e brilho ao cabelo.

ÓLEO DE ARGAN + MANTEIGA DE KARITÉ + VITAMINA E
Tecnologia Black Platinium, neutraliza os indesejados amarelos
e nutre profundamente a fibra Capilar.

Gama Moonlight
Shampoo + Condicionador + Máscara | 250 ml

35.91€

Produto com
cor preta
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Shampoo
MoonLight
Grisalhos e
Brancos | 250 ml

CABELO
GAMAS CAPILARES

9.99€
Condicionador MoonLight
Grisalhos e Brancos | 250 ml

12.90€
Shampoo MoonLight
Grisalhos e Brancos
1000 ml |

19.90€

Máscara Capilar MoonLight Avani
Grisalhos e Brancos | 250 ml

14.90€
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CABELO
FINALIZADORES
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CABELO
FINALIZADORES
Spray Condicionador Bifásico
Hair Cocktail | 250 ml

9.90€

HAIR COCKTAIL
Para desembaraçar e modelar.
Sem necessidade de passar por água.
Efeito Salão, excelente para ser usado no
dia seguinte à lavagem para modelar e
conferir um brilho e definição incríveis!
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ATIVADOR E
HUMIDIFICADOR
DE CARACÓIS
Define e activa as ondas
e cachos sem pesar !

Ativador e Humidificador de Caracóis Indian Hair
250ml | Sem sal

9.99€

Ativador e Humidificador de
Caracóis Indian Hair
500ml | Sem sal

14.90€
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CABELO
FINALIZADORES

SPRAY PROTETOR
TÉRMICO
39

Simbologia do
Deus Ganesh
O Deus Ganesh, adorado na Filosofia Hindu, muitas vezes
designado como o removedor de obstáculos e protetor, é filho
de Shiva e Parvati.
Ganesh, o Deus da Sabedoria tem sido uma inspiração para
os líderes, toda a imagem dele tem algo muito forte para
transmitir: os olhos amendoados simbolizam visão profunda, as
orelhas grandes a capacidade de saber ouvir (mais que falar),
o nariz comprido simboliza o instinto apurado, a capacidade de
prever problemas simplificando e antecipando a sua resolução e
a barriga grande a capacidade de digerir possíveis criticas.
Lindo! Temos muito a aprender!
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CABELO

PROTECTOR
TÉRMICO

FINALIZADORES

Reparador capilar completo com filtros solares, pantenol, e
agentes protectores.
Tal como o Deus Ganesh nos protege, este protetor térmico
e UV enriquecido com Pantenol também remove os obstáculos
que nos impedem de ter um cabelo saudável, além dos vários
benefícios ele:
Desembaraça e evita a quebra dos fios
Protetor térmico e UV
Ajuda a hidratar o cabelo
Tem um poder regenerador
Fortalece os fios
Protege contra danos externos
Reduz a formação de pontas duplas
Melhora a penteabilidade
Aumenta o brilho dos cabelos
Melhora a textura dos fios
Antifrizz

14.90€
Spray Protetor Térmico GANESH
Reparador Capilar Completo | 250 ml
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ÓLEOS
CAPILARES
Aplicar meia ervilha na
palma das mãos e espalhar
bem, de seguida, aplicar nos
meios e pontas. Em cabelos
secos ou húmidos.

Óleo Capilar Argan e Macadâmia Nutritivo
Cabelos Secos | 115 ml
Óleo Capilar Chia e Amla Fortificante
Cabelos Quebradiços | 115 ml

9.90€
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9.90€

CERA
CAPILAR

CABELO
FINALIZADORES

Cera para modelar o seu
cabelo sem o danificar.
Não cola

Cera Capilar Modeladora
Fixação Normal | 150 ml
Cera Capilar Modeladora
Fixação Forte Mate | 150 ml
Cera Capilar Modeladora
Fixação Extra Forte | 150 ml

9.90€
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44

ACESSÓRIOS
DE TRATAMENTO
CAPILAR
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TOUCA
CAPILAR
Ideal para potêncializar os resultados das máscaras capilares.

Touca Metalizada com
pérolas de Isopor

19.90€
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ÓLEOS
PUROS

47

ÓLEO 100%

ROSA
MOSQUETA
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ÓLEOS PUROS

Estimula a renovação celular, acelera a cicatrização e ajuda a
pele a recuperar de queimaduras.
A vitamina C presente neste óleo, estimula a produção de
colagénio, prevenindo assim o envelhecimento da pele, evitando
o aparecimento de rugas e linhas de expressão;
Excelente para atenuar estrias;
Hidrata a pele (excelente opção para eczema e psoríase);
Uniformiza o tom de pele
(óptimo para manchas e descolorações)
Hidrata e repara unhas quebradiças.

Óleo 100% Rosa Mosqueta
30ml

19.90€

EXCELENTE PARA NUTRIR O CABELO, PODE SER MASSAJADO UMA
HORA ANTES DE LAVAR, OU PODEMOS TAMBÉM JUNTAR ÀS MÁSCARAS
E CREMES.
49

ÓLEO DE RÍCINO
CASTOR OIL
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ÓLEOS PUROS

Excelente para massagem capilar
Aplicar uma hora antes da lavagem massajando os fios
e couro cabeludo. Actua na caspa, oleosidade excessiva e
proporciona força e um crescimento saudável.
Adicionar algumas gotas a cremes, shampoos e
condicionadores ou usar no couro cabeludo, nos fios do
cabelo, sobrancelhas e cílios.

Óleo de Ricino
100ml

9.90€

Fortalecimento de
sobrancelha
e pestanas

Fortalecimento
do cabelo
Inúmeros
benefícios
para a pele
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ÓLEO 100%
MELALEUCA
Puro óleo essencial de tea tree,
melaleuca é um óleo essencial
multifunções indicado para
problemas de caspa, seborreia,
acne, fungos e outros.
Óleo Melaleuca Tea Tree
10ml

9.90€

Pode ser misturado
no shampoo ou máscara
(2 ou 3 gotas)

52

CUIDADOS
DO CORPO
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EXFOLIANTE
CORPORAL
Permite que a pele possa
absorver os benefícios dos
cremes de tratamento que
serão aplicados em seguida.
Renovação da pele
Elimina células mortas
Elimina impurezas
Liberta os poros
Melhora a respiração cutânea.

Esfoliante Corporal
1 KG

24.99€
Esfoliante Corporal
500 ml

15.99€
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GEL FRIO
LARANJA AMARGA

CUIDADOS CORPO

Auxilia no combate gordura
localizada
Alivia pernas cansadas

Gel Modelador Frio
Descongestionante | 1 KG

Ativa a circulação sanguínea
37.90€

Gel Modelador Frio
Descongestionante | 500 ml

19.90€
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GEL QUEBRA
CELULITE

Gel Térmico modelador
Anticelulite | 1 KG

37.90€
Gel efeito quente
Extrato de café
Extrato de chá verde
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Gel Térmico Modelador
Anticelulite | 500 ml

19.90€

CREME TÉRMICO
MODELADOR

CUIDADOS CORPO

Creme efeito quente
Estimula a eliminação de gordura
Antioxidante natural

Creme Térmico Modelador
Elimina gordura localizada | 500 ml

19.90€
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GEL 100%
ALOE VERA
Pós-depilatório
Pós exposição solar
Excelente para manchas
Pode ser aplicado no rosto
Anti-acne

Gel 100% Aloé Vera Refrescante
Efeito Calmante | 500ml

11.95€
Gel 100% Aloé Vera Refrescante
Efeito Calmante | 100ml

4.90€
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Excelente para massajar no corpo,

CUIDADOS CORPO

depois do banho, ou em pele seca.

Óleo Argan e Soja
Óleo de massagen | 500 ml
Óleo Chocolate & Pimenta
Óleo de massagem | 500 ml

12.90€

12.90€
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GEL DE
MASSAGEM
BALSÂMICO
Ajuda no alívio do cansaço
e tensões musculares.
Efeito apaziguador.

Gel de Massagem
Balsâmico | 1000 ml

49.90€
Gel de Massagem
Balsâmico | 150 ml

9.90€
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GEL DE BANHO

CUIDADOS CORPO

Óleos orientais

Com o fruto Indiano amla
Gel de banho enriquecido
com sal marinho, aloé vera,
extrato de AMLA e óleos
orientais.
Usar durante o banho,
aplicar com massagem e de
seguida enxaguar.

9.90€
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CREMES DE CORPO

AVANI
PROFISSIONAL
7 FRUTOS, 7 EMOÇÕES DIFERENTES.
DESCUBRA-AS!

AMLA
MANGA
AÇAÍ
ACEROLA
GUARANÁ
ABACATE
COCO
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CUIDADOS CORPO
CREME DE CORPO

EQUILIBRIO
Creme Equilíbrio com extrato de AMLA
500 ml | Rejuvenescedor

9.90€

Para uma vida repleta de paz é necessário o equilíbrio interior!

63

CREME DE CORPO

EUFORIA

Creme Euforia com extrato de Guaraná
500 ml | Textura leve

9.90€

Conduzindo a vida com euforia chegamos a destinos incríveis!
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CUIDADOS CORPO
CREME DE CORPO

PAIXÃO
Creme Paixão com extrato de Açaí
500 ml | Anti-oxidante

9.90€

A paixão é o resultado da nossa entrega aos sentidos.
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CREME DE CORPO

AMOR

Creme Amor com extrato de Acerola
500 ml | Revitalizante

9.90€

O Amor é querer a felicidade do amado!
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CUIDADOS CORPO
CREME DE CORPO

FELICIDADE
Creme Felicidade com extrato de Manga
500 ml | Hidratante

9.90€

A verdadeira felicidade é a que vem do interior e não
depende de nada e ninguém.
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CREME DE CORPO

CARINHO
Creme Carinho com óleo de Coco
500 ml | Nutritivo e Reafirmante

9.90€

O Carinho é o combustível das relações!
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CUIDADOS CORPO
CREME DE CORPO

ALEGRIA
Creme Alegria com Óleo de Abacate
500 ml | Reafirmante

9.90€

A vida é uma prenda!
Devemos viver cada momento a sorrir!
69

CUIDADOS
DO ROSTO
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CUIDADOS ROSTO
Tónico Maçã & Aloé vera
Todos os tipos de pele | 500ml

16.90€

16.90€
Tónico Pepino & Chá Verde
Pele oleosa e mista | 500 ML
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CUIDADOS ROSTO

16.90€

Leite de Limpeza Camomila e Chá Verde
Todos os tipos de pele | 500 ML

73

CUIDADOS ROSTO

Creme Facial Inteligente Regenerador
Ácido Hialurónico | 50 ml

Veneno de Serpente

29.90€
29.90€
Ácido Hialurónico

Baba de Caracol

Colagénio
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CUIDADOS
MÃOS E PÉS
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CREME DE MÃOS

NAMASTE

Creme Seda Mãos Vitaminado
Não Gorduroso 75 ml | AMLA

3.95€
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CUIDADOS MÃOS E PÉS

CREME DOS PÉS

20% UREIA

Calosidades
Fissuras
Rachaduras
Pele seca

Creme de Pés
20% Ureia 75 ml

6.90€
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Gel Removedor de Cutículas
| 200 ml

9.90€
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CUIDADOS MÃOS E PÉS

O SOS nails é o tratamento mais
eficaz para se ver livre das micoses
das unhas dos pés e mãos.
Com óleo de tomilho e melaleuca.
Composição que resolve num
curto espaço de tempo a rápida a
inestética e dolorosa Onicomicose.

Antes

Depois

Higienizador de unhas
SOS Nails | 30 ml

19.90€
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TOMILHO
Acção:

. expectorante;
. antisséptica;
. antibacteriana;
. antiviraltônica;
. estimulante e vermífuga;

Melaleuca
Acção:

USO
DIÀRIO
Manhã e noite
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. antivirótica
. bactericida
. anti-séptica
. antibiótica e fungicida.

2 GOTAS
Em cada unha

2 MESES
Tratamento mínimo
recomendado

CUIDADOS MÃOS E PÉS

Enriquecido com

ÓLEO INDIANO
DE NEEM

Higienizador Álcool Gel 500 ml
70% Alcool

9.90€

Higienizador Álcool Gel 100 ml
70% Alcool | Tamanho de viagem

4.90€

81

SOLARES
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SUMMER

MUST-HAVES

CENOURA
& URUCUM
Vitamina A
Hidratante

Aroma Tropical
125 ml

Antioxidante

7.99€

Estimula a produção de
melanina

URUCUM
Vitamina E
Aroma Coco
125 ml

7.99€

Antioxidante
Efeito bronze imediato
Efeito longa duração
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GEL 100%
ALOE VERA
Pós-depilatório
Pós exposição solar
Excelente para manchas
Pode ser aplicado no rosto
Anti-acne

Gel 100% Aloé Vera Refrescante
Efeito Calmante | 500ml

11.95€
Gel 100% Aloé Vera Refrescante
Efeito Calmante | 100ml

4.90€
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TRATAMENTOS
ESPECIAIS
AVANI PROFISSIONAL
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TRATAMENTOS ESPECIAIS
LOW & NO POO
O Low Poo e No Poo são técnicas de tratamento capilar que visam
eliminar o uso de produtos que contenham sulfatos, petrolatos,
óleos minerais, silicones e parafinas.

Descubra os produtos Avani Profissional
adaptados ao Low Poo e No Poo
Sugerimos que inicie com os produtos Low Poo, para que o seu
cabelo possa habituar-se à técnica. A técnica No Poo eliminará por
completo o shampoo, pelo que passar pela fase intermédia é o
ideal para oferecer uma transição mais suave (e bem sucedida!)
aos seus fios.
Esta técnica pode ser utilizada por todos os tipos de cabelo e é
especialmente benéfica para cabelos encaracolados e cacheados,
por serem mais frágeis e difíceis de nutrir.

Low = Pouco Poo = Shampoo
Técnica de cuidado capilar onde são usados shampoos sem
sulfatos e produtos sem substâncias nocivas à saúde capilar
(petrolatos, óleos minerais, etc.);

No = Sem Poo = Shampoo
Técnica de cuidado capilar onde o shampoo é eliminado.
A lavagem de cabelo é feita exclusivamente com o co-wash,
um condicionador capaz de lavar os fios.
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LOW POO
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TÉCNICA LOW POO
Low Poo significa “pouco shampoo”, é uma técnica que consiste
em usar shampoos com poucos sulfatos abolindo assim o uso de
shampoos com agentes fortes e agressivos na sua composição já
que estes higienizam o cabelo de forma excessiva provocando a
perda de humidade e oleosidade natural do fio.
Escolher produtos adequados à técnica de Low Poo vai proporcionarlhe, a longo prazo, um cabelo mais saúdavel e bonito, realmente
cuidado desde o seu interior.

Como é que os petrolatos podem ser
prejudiciais ao fio de cabelo?
Os petrolatos formam uma película em torno do fio, impedindo
que o mesmo perca a hidratação. Contudo, impedem também a
penetração das vitaminas e aminoácidos essenciais à saúde do
cabelo.
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PRODUTOS LOW POO

CABELO

Activador e Humidificador
de Caracóis Indian Hair
Sem sal | 500ml

14.90€

Activador e Humidificador
de Caracóis Indian Hair
Sem sal | 250ml

9.99€
Máscara Dry Indian Hair
500 ml | Sem sal

19.90€
Spray Protector GANESH
250 ml

14.90€
Máscara Spider Web
Super Mask | 250ml

14.90€

Creme de Pentear
Krishna Curls
Sem sal | 500ml

16.90€
Condicionador
Krishna Curls
Sem sal | 250ml

12.90€
Creme de Pentear
Krishna Curls
Sem sal | 250ml

9.90€
Geleia Nutritiva
Krishna Curls
Sem sal | 250ml

9.90€
Spray Condicionador
Bifásico
Sem sal | 115ml

9.90€

Shampoo Krishna Curls
Loo Pow | 250ml

9.99€
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PRODUTOS LOW POO

CABELO

Condicionador Vitaminado Fortificante
Indian Hair 250 ml

12.90€
Tónico Capilar Vitaminado
Fortificante
Indian Hair 100 ml | Amla

19.90€
Mácara Capilar Reparadora
Sem sal | 500ml

19.90€
Creme Selador Rebuild
Sem sal | 115ml

12.90€

90

Máscara Vitaminada
Fortificante
Indian Hair 500 ml

19.90€
Óleo Capilar Argan e
Macadâmia Nutritivo
Cabelos Secos | 115 ml

9.90€
Condicionador Rebuild
Sem sal | 250ml

13.90€

PRODUTOS LOW POO
ÓLEOS PUROS

Óleo Rosa Mosqueta
Óleo Puro | 30ml

19.90€
Óleo de Rícino
Óleo Puro | 100ml

9.90€
Óleo de Melaleuca
Óleo Puro | 10ml

9.90€
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NO POO
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TÉCNICA NO POO
A técnica de No Poo consiste na eliminação do uso de shampoo
da rotina capilar. Ao invés do shampoo, é utilizado então um cowash, um condicionador cuja fórmula é capaz de lavar os fios
eficazmente.
Existem cabelos mais secos e sensíveis que precisam de uma
higienização ainda mais delicada do que a que é feita com os
shampoos permitidos na técnica Low Poo. Este é o caso dos
cabelos encaracolados e crespos, que devido ao seu formato em
“s” ou “z”, dificultam a chegada da oleosidade natural da raíz às
pontas, sendo consequentemente mais sensíveis.
Ao abolir os shampoos da sua rotina, estará a proteger o seu
cabelo dos sulfatos.

Porque devemos evitar sulfatos no shampoo?
Os sulfatos são comprovadamente agressivos para os fios de
cabelo, especialmente quando utilizados continuamente.
Normalmente presentes na maioria dos shampoos, os sulfatos
são detergentes mais fortes, utilizados para limpar o cabelo em
profundidade.
Os produtos com petrolatos criam uma película à volta dos fios que
tem de ser eliminada, para possibilitar a absorção de vitaminas e
nutrientes essenciais ao bem-estar do cabelo. Para isso, é utilizado
um shampoo com sulfatos, que ao eliminar a película, compromete
também a proteção natural dos fios. Ao comprometer essa
proteção, o cabelo tende a desidratar e consequentemente haverá
a necessidade de voltar a aplicar produtos com petrolatos, criando
um ciclo vicioso prejudicial à saúde capilar.
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PRODUTOS NO POO
CABELO

Máscara Capilar
Banho de Óleos
Krishna Cusls | 250ml

14.90€
Condicionador
Krishna Curls
Co washl | 250ml

12.90€
Creme de Pentear
Krishna Curls
Krishna Curls |
250ml

9.90€
Geleia Nutritiva
Krishna Curls| 250ml

9.90€
Creme de Pentear
Krishna Curls
Sem sal | 500ml

16.90€
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ÓLEOS PUROS
Óleo Rosa Mosqueta
Óleo Puro | 30ml

19.90€
Óleo de Rícino
Óleo Puro | 100ml

9.90€
Óleo de Melaleuca
Óleo Puro | 10ml

9.90€
Tónico Capilar Vitaminado
Fortificante
Indian Hair 100 ml | Amla

19.90€

CRONOGRAMA
CAPILAR
AVANI PROFISSIONAL
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O que é?
Tal como o nosso organismo, o nosso cabelo precisa de
água, lípidos e proteínas.

Em que consiste?
O Cronograma Capilar trata-se de uma agenda capilar
cuidadosamente elaborada para oferecer estes 3
componentes aos fios.
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O CONCEITO
O Cronograma Capilar é uma agenda
de cuidados capilares que consiste em oferecer ao cabelo:

1. Água

2. Lípidos

3. Proteínas

A hidratação é responsável pela reposição da água nos fios. A
água é essencial à vida e, do mesmo modo, fundamental para
a saúde capilar. É a água existente nos fios que possibilita a
melhor absorção de nutrientes e proteínas.
A nutrição é responsável pela reposição lipídica capilar,
garantindo a maleabilidade e flexibilidade dos fios. É
igualmente essencial para a retenção de água adquirida
durante a etapa da Hidratação.
A reconstrução é responsável pela reposição proteíca dos fios,
oferecendo massa e força ao cabelo.
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OS BENEFÍCIOS
O nosso cabelo está constantemente exposto a agentes
nocivos, como a exposição solar, o vento, a humidade ou
a poluição, capazes de danificar os fios. É por isso que o
Cronograma Capilar é a adição perfeita a qualquer rotina,
sendo capaz de proteger e reparar os fios em profundidade.
Ao aderir ao Cronograma Capilar, está a oferecer um ciclo
de cuidados essenciais ao seu cabelo, cuidando dos seus
fios exatamente como merecem. Porquê? Porque não
conseguirá nutrir o seu cabelo se ele não estiver hidratado
nem reconstruí-lo caso não possua água e lípidos suficientes
na sua estrutura para permitir a sua maleabilidade. Um não
funciona sem o outro!
Precisa de mais motivos para iniciar o Cronograma?
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PODE SER FEITO POR QUALQUER PESSOA?
Sim! Qualquer pessoa pode e deve realizar o Cronograma Capilar.
O Cronograma Capilar é indicado para todos os tipos de cabelo,
independentemente da sua textura ou forma.
Ao intercalar os tratamentos, conseguirá suprimir as necessidades
dos seus fios e restaurar totalmente a saúde do seu cabelo em
apenas quatro semanas!

OS 3 CRONOGRAMAS AVANI PROFISSIONAL
Apresentamos 3 tipos de Cronogramas baseados na estrutura e
formato do fio, cujo o diferencial se encontra na fase da Nutrição:
Um para todos os tipos de cabelo, um para cabelos finos (que
requer uma nutrição leve para não pesar) e outro para cabelos
cacheados ( uma nutrição rica, dado ao formato “s” que dificulta a
chegada dos óleos aos meios e pontas).
Caso tenha alguma dúvida em identificar o cronograma para o seu
tipo de cabelo, marque uma video call na nossa página de Instagram,
enviando uma mensagem privada; ou contacte 917864111.
Teremos todo o gosto em ajudar!
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Gama Cronograma Capilar Avani
Profissional, adequada para todos os
tipos de cabelo.

Cronograma Capilar | Todos os tipos de cabelo
Conjunto de 3 máscaras | 500 ml | Sem Sal

56.73€
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Conheça a Gama Cronograma Capilar
Avani Profissional, criada especialmente
para cabelos finos, que com a sua
estrutura mais frágil, necessitam de
uma nutrição mais leve que não pese
nos fios.

Cronograma Capilar | Cabelos Finos
Conjunto de 3 máscaras | Sem Sal

ESPECIAL PARA
CABELOS FINOS

51.98€

500ml
250ml

500ml
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Conheça a Gama Cronograma Capilar
Avani Profissional, criada especialmente
para cabelos cacheados, encaracolados
ou encrespados, que por terem um
formato diferente, necessitam de uma
nutrição ainda mais rica.

Cronograma Capilar | Cabelos Cacheados
Conjunto de 3 máscaras | Sem Sal

ESPECIAL PARA
CABELOS
CACHEADOS

51.98 €

500ml
250ml
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500ml

No caso de cabelos finos, usar a máscara
Spider Web em vez da Máscara Dry indian Hair.

No caso de cabelos finos, usar a máscara
Spider Web em vez da Máscara Dry indian Hair.
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No caso de cabelos finos, usar a
máscara Spider Web em vez da
Máscara Dry indian Hair.
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TRATAMENTOS
EXCLUSIVOS
AVANI PROFISSIONAL
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Com a nossa vasta experiência na área e contacto
com outros profissionais e clientes, procurámos
conhecer melhor o fio de cabelo de forma a
oferecer-lhe exatamente o que necessita.

ESPESSURA DO FIO

RAIZ DO CABELO

Inicialmente,
começamos por
identificar o fio pela sua
espessura - fina, médio
ou grosso - e dentro de
cada um deles, associar
a que tipo de trabalho
técnico o cabelo é
sujeito.

Temos também
em consideração
as diferentes
preocupações do
fio de cabelo e
da raiz, que nem
sempre estão em
concordância.

Aliás, quantos de nós sentimos a raiz dos nossos
cabelos mais oleosa que o comprimento, por exemplo?

Em caso de dúvidas, agende connosco uma video Call,
através de mensagem privada, no instagram.
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NESTE PROCESSO, IDENTIFICÁMOS
21 TIPOS DIFERENTES DE CABELO
Cada um deles com necessidades
distintas. Foi em resposta às nossas
conclusões, que a Avani criou não
só as suas fórmulas, como os seus
kits de tratamento!

Os nossos kits de tratamento são
combinações de produtos Avani
especialmente pensados para
oferecer os melhores resultados
a cada tipo de cabelo.

CONHEÇA OS KITS DE TRATAMENTO
EXCLUSIVOS QUE CRIÁMOS PARA SI
Todos os produtos da marca Avani Profissional são
testados por nós e pelos nossos parceiros de modo a
garantir uma qualidade excepcional.
A nossa extensa gama de Kits exclusivos, abrange
todos os tipos de cabelo identificados ao longo do
tempo, encontre o seu nas próximas páginas!

“A verdadeira magia está na combinação dos produtos
ideais para cada tipo de cabelo, combinação essa que
é feita com a nossa ajuda, proporcionando-lhe assim
resultados personalizados e uma experiência sem igual.”
- Homni
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CABELOS

ESPESSURA
FINA

O cabelo fino tem uma estrutura especial, com
um diâmetro mais reduzido, conferindo-lhe assim
menos resistência. Cuidar dos cabelos finos pode
ser um desafio e, nesse sentido, a Avani Profissional
apresenta-lhe vários tratamentos tendo em conta
as diferentes necessidades das raízes, meios e
comprimentos.
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ESPESSURA
FINA
. NATURAIS

Tratamento Capilar para Cabelos Finos Naturais
com a Raiz Oleosa
Para normalizar uma raiz oleosa, é necessário apostar
numa limpeza purificante, sempre sem esquecer as
necessidades de fortificação do fio.

69.05€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian hair vitaminado 250ml
. Shampoo Cold effect 250ml
. Máscara cold effect 500ml
. Condicionador indian Hair vitaminado250ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
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ESPESSURA
FINA
. NATURAIS

Tratamento Capilar para Cabelos Finos
Naturais e Secos
Conjugámos hidratação com uma nutrição leve, para
ajudar a devolver a água aos fios, ao mesmo tempo que
ajudamos a fortificar a sua estrutura.

64.21€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian hair vitaminado 250ml
. Condicionador indian Hair vitaminado250ml
. Máscara Spider Web 250ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
. Óleo Capilar Amla Indian Hair 115ml
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O cabelo fino tem uma estrutura frágil por natureza.
Ao serem submetidos à coloração, com a abertura
da cutícula, os fios têm tendência a ficar ainda mais
sensibilizados e quebradiços. É importante selar a
cutícula e oferecer a hidratação necessária ao cabelo.

ESPESSURA
FINA
. PINTADOS

Tratamento Capilar para Cabelos Finos
Pintados com Raiz Oleosa
É importante conjugar a hidratação com a reconstrução,
para selar a cutícula e fortalecer o fio. Para cuidar das raízes
oleosas, o ideal é alternar a limpeza purificante com a
hidratante, para garantir a saúde do couro cabeludo.

82.25€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian hair vitaminado 250ml
. Shampoo Cold Effect 250ml
. Condicionador indian Hair vitaminado250ml
. Máscara Indian Hair vitaminada 500ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
. Selador Rebuild 115ml
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ESPESSURA
FINA
. PINTADOS

Tratamento Capilar para Cabelos Finos
Pintados e Secos
Conjugámos hidratação e uma nutrição leve com a
reconstrução, de forma a reforçar a selagem da cutícula e o
fortalecimento do fio.

68.01€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian hair vitaminado 250ml
. Condicionador indian Hair vitaminado250ml
. Máscara Spider Web 250ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
. Selador rebuild 115ml
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Ao serem submetidos a químicas como
descolorações ou alisamentos, os fios mais
finos tendem a ficar ainda mais fragilizados.

ESPESSURA
FINA
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para Cabelos Finos
com Químicas
Combinámos hidratação com uma reconstrução nutritiva, de forma
a possibilitar a recuperação da saúde e integridade do fio.

72.76€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian hair vitaminado 250ml
. Condicionador Rebuild 250ml
. Máscara Indian hair Vitaminada 500ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
. Selador rebuild 115ml
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CABELOS

ESPESSURA
MÉDIA

Os cabelos de espessura média podem assumir vários
formatos: naturais, com raiz oleosa, com coloração,
danificados... Cada cabelo tem as suas características e
merece ser tratado de forma individualizada, por isso a
Avani Profissional apresenta vários tratamentos tendo
em conta as diferentes necessidades das raízes, meios
e comprimentos.
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Os cabelos de espessura média naturais precisam
de cuidados específicos, para garantir a saúde dos
fios capilares.

ESPESSURA
MÉDIA
. NATURAIS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média, Naturais e Raiz Oleosa
Cabelos com a raiz oleosa devem dar especial importância
à hidratação e purificação do couro cabeludo, mantendo as
fórmulas utilizadas nos meios e pontas mais leves para manter
o volume natural do fio. Para isso, conjugámos neste tratamento
a desintoxicação com hidratação e fortalecimento.

59.55€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo indian Hair Vitaminado 250ml
. Shampoo Cold Effect 250ml
. Máscara Indian Hair Vitaminada 500ml
. Condicionador indian hair Vitaminado 250ml
. Óleo Capilar Amla Indian Hair 115ml
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ESPESSURA
MÉDIA
. NATURAIS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média, Naturais Secos
Para cuidar dos cabelos com comprimentos secos,
recomendamos uma conjugação de hidratação e nutrição
leve, excelente para proporcionar brilho e nutrir os fios, sem
pesar.

45.30€
Este tratamento é composto por:
. Shampoo Indian Hair Vitaminado 250ml
. Máscara Spiderweb 250ML
. Condicionador indian hair Vitaminado 250ml
. Óleo Capilar Amla Indian Hair 115ml
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Quando sujeitos a colorações, com a abertura da
cutícula, os cabelos médios tendem a perder a
sua força e densidade, tornando-se mais frágeis
e sensibilizados.

ESPESSURA
MÉDIA
. PINTADOS

Tratamento Capilar para Cabelos de espessura
Média, Pintados com Raiz Oleosa
Conjugámos neste tratamento hidratação com reconstrução,
reforçando a importância de selar a cutícula e fortalecer a estrutura
do fio. Sendo a raiz oleosa, é igualmente importante alternar a
limpeza purificante com a hidratante, de forma a manter o couro
cabeludo saudável.

63.35€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Cold effect 250ml
. Shampoo Indian Hair Vitaminado 250ml
. Máscara Indian Hair Vitaminada 500ml
. Condicionador indian hair Vitaminado 250ml
. Selador Rebuild 115ml
117

ESPESSURA
MÉDIA
. PINTADOS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média, Pintados e Secos
Conjugámos hidratação e nutrição com reconstrução,
reforçando a importância de selar a cutícula e fortalecer
a estrutura do fio.

63.26€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Indian Hair Vitaminado 250ml
. Máscara Indian Hair Vitaminada 500ml
. Condicionador Dry indian hair Vitaminado 250ml
. Selador Rebuild 115ml
. Óleo Capilar Amla Indian Hair 115ml
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Um cabelo submetido a químicas - como
descolorações, madeixas, permanentes e
alisamentos - tende a estar mais sensibilizado
e quebradiço, tornando-se importante reforçar o
tratamento dos fios com cuidados especiais.

ESPESSURA
MÉDIA
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média Submetidos a Química com Raiz Oleosa
Neste tratamento, conjugámos a hidratação com a reconstrução,
reforçando a importância de selar a cutícula e fortificar a estrutura
do fio. Sendo a raiz oleosa, é igualmente importante alternar a
limpeza purificante com a hidratante, de forma a manter o couro
cabeludo saudável.

63.35€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Cold Effect 250ml
. Shampoo Indian Hair Vitaminado 250ml
. Máscara Rebuild 500ml
. Condicionador Rebuild 250ml
. Selador Rebuild 115ml
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ESPESSURA
MÉDIA
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média Submetidos a Química e Secos
Quando os cabelos secos são submetidos a químicas, existe
ainda uma maior necessidade de nutrição para manter a sua
beleza e saúde. Para isso, conjugámos hidratação e nutrição com
reconstrução neste tratamento, reforçando a importância de selar
a cutícula e fortificar a estrtura do fio.

72.67€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Rebuild 250ml
. Máscara Rebuild 500ml
. Condicionador rebuild 250ml
. Selador Rebuild 115ml
. Óleo de Argan e Macadamia 115ml
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml
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O corte químico acontece quando ocorre uma
agressão extrema aos fios como alisamentos
em excesso, madeixas e descolorações feitas em
cabelos já fragilizados por outras quimicas, erros
na aplicação de produtos (incompatibilidade,
tempo do pausa, força do produto e outros) e
incompatibilidade entre químicas.

ESPESSURA
MÉDIA
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para Cabelos de Espessura
Média com Corte Quimico ( causado por Alisamento,
Madeixas, descoloração total ou outras químicas)
Este tratamento do kit especial Avani Corte químico vai proporcionar
resistência e auxiliar na rápida recuperação da elasticidade dos fios.
Recomendamos evitar o uso de ferramentas térmicas durante este
período no sentido de prevenir mais danos.

129.38€
Este tratamento é composto por:
. Shampoo Rebuild 250ml
. Condicionador rebuild 250ml
. Selador Rebuild 115ml
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml

. Cronograma Capilar
composto por 3 Máscaras de 500ml
. Óleo de Argan e Macadamia 115ml
. Tónico Indian Hair Vitaminado
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CABELOS

ESPESSURA
GROSSA

Os cabelos de espessura grossos têm um diâmetro
superior aos outros, tornando-se assim naturalmente
mais resistentes. Contudo, têm uma maior tendência
ao ressecamento e frizz, necessitando de cuidados
específicos para manter a sua saúde e beleza.
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ESPESSURA
GROSSA
. NATURAIS

Tratamento Capilar para Cabelos
Grossos e Naturais
Os cabelos grossos, apesar de mais resistentes, têm maior tendência ao
ressecamento e frizz, pelo que devem ser cuidados com um tratamento
que proporcione uma nutrição profunda.

63.26€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Dry indian hair 250ml
. Máscara Dry Indian Hair 500ml
. Condicionador Dry Indian hair 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e Macadamia 115ml
. Óleo de Ricino 100ml
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ESPESSURA
GROSSA
. PINTADOS

Tratamento Capilar para Cabelos
Grossos e Pintados
Os cabelos grossos, já naturalmente mais secos e frisados, tendem a
ficar ainda mais frágeis e danificados quando sujeitos a colorações.
Neste tratamento, conjugámos hidratação e nutrição com reconstrução
neste tratamento, reforçando a importância de selar a cutícula e
fortificar a estrtura do fio.

82€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo dry indian hair 250ml
. Máscara Dry Indian Hair 500ml
. Condicionador Dry Indian hair 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e Macadamia 115ml
. Selador Rebuild
. Óleo de Ricino 100ml
. Spray Hair cocktail 250ml
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ESPESSURA
GROSSA
. COM QUÍMICA

Tratamento Capilar para Cabelos
Grossos com Quimica
Os produtos utilizados em tratamentos químicos modificam a
estrutura da fibra capilar, tornando os fios mais frágeis, porosos
e quebradiços. Para isso, conjugámos hidratação e nutrição com
reconstrução neste tratamento, reforçando a importância de selar a
cutícula e fortificar a estrutura do fio.

82€
Este tratamento é composto por:

. Óleo de Ricino 100ml
. Shampoo Dry indian hair 250ml
. Máscara Rebuild 500ml
. Condicionador Rebuild 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e Macadamia 115ml
. Selador Rebuild
. Spray Hair Cocktail 250 ml
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ESPESSURA
GROSSA
. COM QUÍMICA

O corte químico acontece quando ocorre uma
agressão extrema aos fios como alisamentos
em excesso, madeixas e descolorações feitas em
cabelos já fragilizados por outras quimicas, erros
na aplicação de produtos (incompatibilidade,
tempo do pausa, força do produto e outros) e
incompatibilidade entre químicas.

Tratamento Capilar para Cabelos
Grosso com Corte Quimico
Este tratamento do kit especial Avani Corte químico vai proporcionar
resistência e auxiliar na rápida recuperação da elasticidade dos fios.
Recomendamos evitar o uso de ferramentas térmicas durante este
período no sentido de prevenir mais danos.

119.97€
Este tratamento é composto por:
. Óleo de Ricino 100ml
. Shampoo Rebuild 250ml
. Selador Rebuild
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml
Máscara Dry Indian hair 500ml
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. Máscara Rebuild 500ml
. Máscara Indian hair vitaminada 500ml
. Condicionador Rebuild 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e
Macadamia 115ml

CABELOS

CACHEADOS

Os cabelos cacheados, devido ao seu formato em “s”
ou “z”, dificultam a chegada da oleosidade natural aos
meios e pontas, comprometendo a nutrição do fio.
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CABELOS
CACHEADOS
. NATURAIS
Tratamento Capilar para
Cabelos Cacheados Naturais
Para o cabelo cacheado natural recomendamos a Nutrição mais
rica e natural da Avani: a Gama Krishna Curls.
Este tratamento é livre de parabenos, petrolatos, sulfatos,
perfumes sintéticos e derivados de animais, rico em Aloe vera,
extrato de Amla e 5 óleos naturais; litsea cubeba, lavanda,
argan, coco e macadamia.

79.22€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo Krishna Curls Low Poo 250ml;

. Máscara Krishna curls 250ml;
. Condicionador Selante 250ml;
. Creme de Pentear Krishna Curls;
. Geleia Krishna Curls;
. Co Wash Krishna Curls No Poo (produto alternativo),
Bálsamo lavante.
. Óleo de Ricino 100ml
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CABELOS
CACHEADOS
. PINTADOS

Tratamento Capilar para
Cabelos Cacheados Pintados
Devido ao seu formato, os cabelos cacheados têm dificuldade em
fazer chegar a sua oleosidade natural ao comprimento e pontas,
comprometendo a integridade do fio. Com a coloração, tendem a
ficar ainda mais fragilizados e danificados, pelo que necessitam de
cuidados reforçados. Como tal, conjugámos hidratação e nutrição com
reconstrução neste tratamento, reforçando a importância de selar a
cutícula e fortificar a estrutura do fio.

91.50€
Este tratamento é composto por:

. Shampoo dry indian hair 250ml
. Máscara Dry Indian Hair 500ml
. Condicionador Dry Indian hair 250ml
. Humidificador Indian Hair Vitaminado 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e Macadamia 115ml
. Selador Rebuild
. Óleo de Ricino 100ml
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml
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CABELOS
CACHEADOS
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para
Cabelos Cacheados Com Química
Os produtos utilizados em tratamentos químicos modificam a estrutura
da fibra capilar, tornando os fios mais frágeis, porosos e quebradiços.
Para isso, conjugámos hidratação e nutrição com reconstrução neste
tratamento, reforçando a importância de selar a cutícula e fortificar a
estrutura do fio.

91.50€
Este tratamento é composto por:

. Óleo de Ricino 100ml
. Shampoo rebuild 250ml
. Máscara Rebuild 500ml
. Condicionador Rebuild 250ml
. Humidificador Indian Hair Vitaminado 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan e Macadamia 115ml
. Selador Rebuild 115ml
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml
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O corte químico acontece quando ocorre uma
agressão extrema aos fios como alisamentos
em excesso, madeixas e descolorações feitas em
cabelos já fragilizados por outras quimicas, erros
na aplicação de produtos (incompatibilidade,
tempo do pausa, força do produto e outros) e
incompatibilidade entre químicas.

CABELOS
CACHEADOS
. COM QUÍMICAS

Tratamento Capilar para
Cabelos Cacheados com Corte Químico
Este tratamento do kit especial Avani Corte químico vai proporcionar
resistência e auxiliar na rápida recuperação da elasticidade dos fios.
Recomendamos evitar o uso de ferramentas térmicas durante este
período no sentido de prevenir mais danos.

148.20€
Este tratamento é composto por:
. Óleo de Ricino 100ml
. Shampoo Rebuild 250ml
. Máscara Indian hair vitaminada 500ml
. Máscara Dry Indian hair 500ml
. Máscara Rebuild 500ml
. Condicionador Rebuild 250ml

. Tónico Indian Hair Vitaminado 100ml
. Humidificador Indian Hair Vitaminado 250ml
. Óleo Indian Hair com Argan
e Macadamia 115ml
. Selador Rebuild 115ml
. Spray Bifásico Hair Cocktail 250 ml
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COURO
CABELUDO
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COURO
CABELUDO
Este tipo de tratamento é adequado para tratar problemas
recorrentes do couro cabeludo, como descamação, caspa,
dermatite seborreíca e excesso de oleosidade.
A dermatite seborreíca é uma questão crónica, contudo com
este tratamento acreditamos que é possível apaziguar e
controlar o problema.

Máscara Cold Effect
Sugerimos o tratamento de desintoxicação do couro cabeludo
com a Máscara Cold Effect, uma vez por semana. Deve ser aplicada
no couro cabeludo logo após a lavagem com o shampoo; Nos
meios e pontas, deve ser aplicada uma máscara de hidratação.

Umectação Avani com Kit Mágico
Este tratamento consiste em
massajar a poção mágica
Avani Profissional no couro
cabeludo 1 hora antes da
lavagem. Este tratamento
deve ser combinado com
uma massagem com óleo de
ricíno, de 15 em 15 dias.
Caso o cabelo seja muito
seco, esta massagem deve
ser feita semanalmente.

Poção Mágica:

Misturar numa taça 4
dosagens de Gel Aloé Vera,
2 dosagens de óleo de
rícino e 3 gotas de óleo de
melaleuca. Adicionar um
pouco de água e misturar
bem.
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COURO
CABELUDO

Tratamento Capilar
para o Couro Cabeludo
Dica e Segredo Avani Profissional
Para potenciar o efeito deste kit de tratamento, conjugar o uso
do shampoo Cold Effect com o shampoo Indian Hair Vitaminado,
alternando a sua utilização.
O Shampoo Cold Effect acalma e limpa os fios devivo à poderosa
ação da combinação de hammamelis e cânfora na sua fórmula. Já o
shampoo Indian Hair Vitaminado hidrata o couro cabeludo e fortalece
os fios, graças à sua composição rica em ingredientes provindos da
mãe natureza, como amla, um fruto muito utilizado para cuidar dos
belos cabelos indianos, aloé vera e extracto de cebola.

42.40€
Este tratamento é composto por:
. Máscara Cold effect 500ml
. Óleo de Ricino 100ml
. Gel de Aloe Vera 100ml
. Óleo de Melaleuca 10 ml
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TRATAMENTOS
EXCLUSIVOS

Inspirados nas nossas
#AVANIGIRLS
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ESPESSURA
FINA
COM RAIZ
OLEOSA
Inspirado na #avanigirl

Cátia Monteiro

Tratamento Avani Profissional para Cabelos
Espessura Fina | Com Raiz Oleosa

72.78€
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ESPESSURA
MÉDIA
COM CORTE
QUÍMICO
Inspirado na #avanigirl

Sofia Novais de
Paula

Tratamento Avani Profissional para Cabelos
Espessura Média | Com corte químico

110.60€
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ESPESSURA
GROSSA
PINTADOS, SECOS
E DANIFICADOS
Inspirado na #avanigirl

Wanda Stuart

Tratamento Avani Profissional para Cabelos Espessura Grossa
| Pintados, secos e danificados

82.17€
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DESAFIO
BY HOMNI
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IDENTIFICÁMOS 21 TIPOS DE CABELO DIFERENTES E
SELECIONÁMOS O TRATAMENTO PERFEITO PARA CADA UM DELES.
PREPARADA PARA TER O CABELO DOS SEUS SONHOS?
Escolha o kit de tratamento personalizado para os seus cabelos
consoante a espessura, os possíveis tratamentos químicos e as
necessidades da raiz.

Aceite o desafio!

Desafiamo-la a fazer o nosso tratamento de 30 dias para um
cabelo saudável e brilhante como o indiano, considerado um dos
mais bonitos do mundo.
Com a nossa vasta experiência na área e contacto com
profissionais e clientes, procurámos conhecer melhor o fio de
cabelo de forma a proporcionar-lhe exatamente o que precisa.
Em resposta às nossas conclusões, a Avani Profissional decidiu
inovar e criar kits de tratamento, combinando as nossas
diferentes gamas de produtos de forma a responder às diferentes
necessidades das raízes, comprimentos e pontas dos seus cabelos.
Desta forma, vai estar a oferecer aos seus fios exatamente o que
necessitam, sem espaço para erros!

141

Para iniciar siga os 4 passos:
1

Espessura dos fios
Identifique a espessura dos seus fios de
cabelo – grossa, média ou fina;

Preocupações com fios e raiz

2

3
4

Indique as preocupações para os seus fios de cabelo
e para as suas raízes (que nem sempre estão em
concordância!);

Trabalhos técnicos
Identifique o tipo de trabalho técnico ao qual o
seu cabelo foi/é sujeito;

Descubra qual é o tratamento
exclusivo para o seu cabelo
e inicie o nosso desafio!
Se necessitar de ajuda para identificar o seu
tratamento adequado, utilize a nossa aplicação
“Análise Capilar Online” ou agende Video call
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Quem é a Homni?
A Homni é a criadora da marca Avani. Graças ao carinho, amor,
confiança dos seus clientes, a Homni decidiu que a sua paixão por
cabelos só poderia traduzir-se de um modo: através da criação
de uma marca própria. Assim nasce a Avani Profissional, uma
marca que alia o melhor de dois mundos: o rigor e a qualidade
da produção portuguesa com os segredos dos cabelos indianos,
considerados por muitos os cabelos mais bonitos do mundo.

Os produtos Avani Profissional
Os nossos kits de tratamento são compostos por combinações
de produtos Avani, especialmente pensados para oferecer os
melhores resultados o seu cabelo.
Todos os produtos Avani Profissional são testados por nós e pelos
nossos parceiros, de forma a garantir que estamos a oferecerlhe uma qualidade expecional. Com fórmulas naturais e ricas nos
mais especiais ingredientes indianos, a nossa extensa gama de
kits abrange todos os tipos de cabelo identificados ao longo do
tempo.

DESCUBRA EM WWW.AVANI.PT
a nossa aplicação para Análise Capilar Online!
Em caso de dúvidas, agende connosco uma video Call,
através de mensagem privada, no instagram.

Visite o grupo de Facebook
Desafio Capilar Avani Profissional
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SALÕES DE
BELEZA
PARCEIROS
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Salões de Beleza Parceiros

Marca Recomendada pela Formadora Color Expert Cátia Monteiro,
umas das principais referências em Portugal.
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Salões de Beleza Parceiros
Avani Profissional é uma marca especialmente
direccionada para Salões de Beleza.

1. Os salões de beleza usufruem de um desconto especial –
com uma margem muito vantajosa, apenas disponível para
parceiros Avanipro;
2. Trabalhar com uma marca fabricada em Portugal
com ingredientes de qualidade rica, selecionados
minuciosamente;
3. Fazer parte de uma rede de Salões de Beleza parceiros,
escolhidos de forma cuidadosa;
4. Possibilidade de trabalhar com uma marca de
excelência, não massificada no mercado, recomendada pela
reconhecida Hair Color Expert Cátia Monteiro;
5. Suporte e formação em toda a Gama de produtos da
marca.
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Qual o procedimento
a seguir?
1. Enviar-nos o formulário existente no nosso website
( www.avani.pt ), enviar um email para marketing@avani.pt
ou, através de mensagem privada no Facebook ou Instagram
da Avani Profissional;
2. Irá ser contactado por um profissional Avanipro, para
esclarecimentos e informações adicionais;
3. Em caso de confirmação, irá ser criado o seu perfil Avanipro,
para que possa usufruir das condições vantajosas de imediato.

APOIO PERSONALIZADO
A SALÕES DE BELEZA PARCEIROS
Contacte-nos para uma formação personalizada.

(+351) 91 927 34 62
marketing@avani.pt
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LINHA
PROFISSIONAL
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LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros

CABELO

Shampoo Vitaminado
fortificante Indian Hair
Sem sal | 5000ml

Shampoo Moon Light
especial grisalhos e brancos
1000ml

120€

19.90€

Shampoo de calha
Base de algas | 5000ml

Condicionador de calha
Base de algas | 5000ml

12.50€

19.90€

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.
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LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros
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CABELO

Shampoo Vitaminado
fortificante Indian Hair
Sem sal | 500ml

Sampoo reparador
Canelos Danificados Rebuild
Sem sal | 500ml

18.99€

18.99€

Shampoo Cold Effect
Anticaspa
500ml

Shampoo nutritivo cabelo
muito seco Dry Indian Hair
Sem sal | 500ml

18.99€

18.99€

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.

LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros

CABELO

Cera Capilar Modeladora
Fixação Normal | 150 ml

Cera Capilar Modeladora
Fixação Forte Mate | 150 ml

9.90€ / 1 uni.

9.90€ / 1 uni.

Cera Capilar Modeladora
Fixação Extra Forte| 150 ml

9.90€ / 1 uni.

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.
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LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros
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CORPO

Chocolate & Pimenta
Óleo de massagem | 500ml

Gel 100% Aloé Vera Refrescante
500ml

12.90€

11.95€

Gel modelador Frio
1 kg

Gel térmico modelador
Anticelulite | 1 kg

37.90€

37.90€

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.

LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros

CORPO

Óleo de massagem
Limão | 1000ml

Óleo de massagem
Neutro | 1000ml

9.99€

9.99€

Óleo de massagem
Amêndoa | 1000ml

12.90€

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.
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LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros

ROSTO

Tónico pele seca de
maçã & aloé vera
500ml

Tónico pele oleosa de pepino
& chá verde
500ml

16.90€

16.90€

Leite de Limpeza Camomila e Chá Verde
Todos os tipos de pele | 500 ML

16.90€
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*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.

LINHA
PROFISSIONAL
Salões de Beleza Parceiros

MÃOS E PÉS

Acetona Pura
1000ml

Removedor de Verniz
1000ml

9.99€

9.99€

Cleaner
1000ml

Removedor de Verniz Gel
1000ml

12.45€

12.45€

*Temos descontos exclusivos para profissionais. Fale connosco.

155

O QUE
NOS INSPIRA
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A nossa inspiração

É a cultura milenar Indiana

É com inspiração nas tradições da cultura milenar
indiana, e na mãe natureza que a Avani cria e desenvolve
produtos inovadores para a estética capilar, cuidados
com o rosto, corpo, mãos e pés.
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Como nasce a Avani?
A Avani nasce pelas mãos da Homni e pela sua paixão
por esta área. Os seus vários anos de experiência na
área não só lhe trouxeram o conhecimento, como o
tacto e a sensibilidade para as necessidades dos seus
clientes.

Todos os dias apareciam mulheres com inseguranças
relativamente ao seu cabelo e o problema tornava-se
claro: precisávamos de mais produtos com ingredientes
provenientes da mãe natureza, fórmulas ricas e
eficazes, especialmente nos problemas mais comuns
do couro cabeludo.

Estava na hora de encontrar novas soluções
ou no caso da Homni, criá-las.
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Fómulas únicas
Com as suas fórmulas únicas, a Avani revela os segredos da
Índia em Portugal.
Nascida no nosso país, a Homni divide o seu coração com as
suas origens indianas. Conhece todos os ingredientes que
desvendam o mistério dos cabelos indianos, invejáveis pelo
seu brilho, força e saúde, e partilha-os na Avani.

O Resultado?
Composições luxuosas e ricas em ingredientes
prvenientes da mãe natureza, enriquecidas
com as combinações de nutrientes e vitaminas
necessárias para um cabelo saudável e bonito.
Sem hesitar, decidimos que iríamos produzir em Portugal.
Alienamos assim os segredos da India com o rigor
Português.
Connosco, temos um laboratório com valores pelos quais
também regemos a nossa marca: qualidade superior,
profissionalismo e honestidade.
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ILUSTRAÇÕES
COM INSPIRAÇÃO
AVANI PROFISSIONAL
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“Gurudev Bhaishri costuma dizer nas suas
palestras que a Natureza deve ser tratada
como Mãe, e todos os seus elementos
têm muito para nos ensinar e inspirar!
O principal foco do Gurudev Bhaishri é
oferecer educação a crianças na Índia,
principalmente às que vivem em pequenas
aldeias, para que possam ter as mesmas
oportunidades das crianças das cidades.
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AVANI PROFISSIONAL
& A INSTITUIÇÃO
SANDIPANI
VIDYANIKETAN
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No último semestre ajudámos a escolarizar

82 crianças
Escola Rishikul
na cidade de Porbandar
Aqui as crianças são educadas especialmente
para viver de forma simples, sem apego a bens
materiais.Para que no futuro possam inspirar a
humanidade a seguir o caminho da iluminação
interior, para um mundo melhor.

Escola Rishikul
na Aldeia de Saputara
A escola estava em condições precárias, num
prédio em ruínas e sem refeitório. Hoje esta
escola tem um refeitório para as crianças,
roupa e transporte para a escola!

“As crianças da
aldeia devem ter
as mesmas
oportunidades
que todas as
outras…”
Gurudev Bhaishri
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Escola Manidweep
na cidade de Rajkot
Nesta escola, as crianças são preparadas para inspirar mais
pessoas a tornar este planeta num local repleto de paz e amor.

Todos os meses

10% das nossas vendas

vão para 4 escolas na Índia porque a educação
é a base da vida.

Escola Devka Vidyapeeth
na Aldeia de Devka
Nesta aldeia da Índia, ninguém tinha acesso
à educação. As escolas estavam a uma longa
distância, as meninas não podiam frequentam-las
porque nao era seguro irem sozinhas. Todos os
seres humanos devem ter acesso à educação!
Não basta ajudar financeiramente, as crianças devem ter
a capacidade de garantir o seu próprio sustento, de forma
independente… Actualmente nesta aldeia todas as crianças,
principalmente as do sexo feminino têm acesso a frequentar a
escola.

Obrigado a todos os que contribuem para esta causa!
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Corações com Coroa
A Corações com Coroa é uma associação sem fins
lucrativos que tem como missão a consciencialização
para a importância da igualdade de género. Contribui
para o crescimento e capacitação de meninas, jovens e
mulheres, proporcionando-lhes o apoio tão necessário no
reconhecimento do seus direitos.
A Corações com Coroa acredita na diferença que a
intervenção social pode fazer no mundo.

Irmãs Servidoras de Jesus do
Cottolengo do Padre Alegre
As Irmãs Servidoras de Jesus do Cottolengo do
Padre Alegre oferecem toda a sua dedicação a
pessoas com doenças graves, incapacidades físicas
ou marginalizadas. Com o coração cheio de bondade,
estas Irmãs proporcionam as condições básicas a
quem não tem possibilidade de as ter.

É um prazer para a Avani Profissional ajudar estas duas
associações, que tanto nos inspiram, enquanto indivíduos
e enquanto marca, a ser cada vez melhor.
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Dica da Semana
Todas as semanas lançamos uma dica e segredo da Avani
Profissional, para a ajudar a ter um cabelo perfeito como o
Indiano, para que não tenha dúvidas sobre os nossos produtos e
o seu método de aplicação e encontre na Avani uma inspiração
para o seu cuidado capliar diário.

Descubra tudo em

www.avani.pt
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ENCOMENDE OS SEUS PRODUTOS:
Estrada de Benfica n627 A
1500-087 Lisboa - Portugal
SHOP ONLINE | www.avani.pt

WHATSAPP ( +351 ) 91 927 34 62

NESTE CATÁLOGO
PT50 0010 000054214940001 40
Pagamento por trânsferência bancária com envio de comprovativo para o email:
avaniprofissional@gmail.com
*Os preços apresentados neste catálogo são válidos de janeiro a dezembro 2020 e já têm o IVA incluído
à taxa legal em Vigor.
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