


 

 

Para a BARROMINAS, desenvolver produtos para seus 
cabelos é fazer bem para você. Por isso, desde 1994, 

buscamos desenvolver, inovar e evoluir com produtos 
e experiências que promovam beleza e bem estar.

Nossas fórmulas são equilibradas, elaboradas com 
água 100% desmineralizada, ativos naturais e 

tecnologias que garantem resultados surpreendentes 
para todos os perfis de cabelos. Todos os nossos 
produtos são testados dermatologicamente e não 

testados em animais.

 Responsabilidade em cada detalhe, para cuidar
 de você com o carinho que merece.



Larissa Kalil



O Cronograma Capilar T+ Barrominas BM’CARE é um
tratamento composto por vitaminas

hiperconcentradas, que, dentro de uma rotina de
cuidados, supre todas as necessidades dos cabelos.

        POWER HIDRATAÇÃO

Power Trat D’Pantenol: repõe a água e os
nutrientes essenciais para a prevenção do
ressecamento, além de manter o brilho e a
saúde dos fios.

      PO W ER  N U TR IÇÃO

Power Trat Vitamina A: repõe o teor
lipídico dos �os, mantendo a oleosidade
natural e equilibrada dos cabelos. Este
procedimento favorece o brilho, a maciez,
a �exibilidade e o alinhamento das
cutículas.

       POWER RECONSTRUÇÃO

Power Trat Queratina: repara a �bra capilar
através da reposição de massa, mais
especi�camente, da proteína e da queratina. 
A restauração age diminuindo a porosidade e
quebra dos �os.

Hidratação . Nutrição . Reconstrução
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A linha Cresce Fio é um verdadeiro
tratamento para os cabelos. O uso

constante dos produtos intensi�ca o
crescimento forte e saudável dos

�os impedindo a quebra e
forti�cando o bulbo capilar.

   

i :Ind ca çã

Confir a a linha com pleta :

Shampoo   
 300 ml

Máscara 250 g
 Sérum 70ml
Leave-in 200 ml

300 ml
Condicionador

Código: 7898214628942

Código: 7898214628959

Código: 7898214628980

Código: 7898214628966

Código: 7898214628973



A linha Massageno Protect contém colágeno, silicones
especiais e agentes hidratantes que reduzem o frizz e o
volume, proporcionam maciez e melhoram a elasticidade
dos fios, reduzindo a quebra.

Indicação:
Para cabelos étnicos ou elétricos

Con�ra a linha completa:

Shampoo 300 ml
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml
Máscara 500 g

Código: 7898214623329

Código: 7898214623336

Código: 7898214623343

Código: 7898214620250 



Auxilia no combate à formação de pontas duplas e proporciona
condicionamento, maciez e brilho. Com Aminoácidos  e 
Silicones Especiais.

Con�ra a linha completa:

Shampoo 300 ml
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml
Máscara 500 g

Indicação:

Cabelos quebradiços 
por danos diários

Código: 7898214623329

Código: 898214626696

Código: 7898214627426

Código: 7898214627402



Indicação :

Cabelos desidratados e
sem vida

Rica em Vitamina B5, a Linha D’Pantenol Repair promove a retenção
da umidade nos �os, favorecendo a hidratação, proporcionando 

maciez e brilho. Contém Lanolina, vitamina E e Silicones especiais.

Shampoo 300 ml 
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml 
Máscara 500 g

 

Confir a  a  linha  com pleta :

Código: 7898214626320

Código: 7898214626337

Código: 7898214626344

Código: 7898214626382



Confir a  a  linha  com pleta :

Com queratina e tutano, a Linha Keratano +Nano promove a reposição 
do brilho e fortalece os �os. Sua fórmula com nanopartículas possui 
ativos e óleos vegetais que tratam profundamente os cabelos oferecen-
do beleza e vitalidade.

Indica çã o:

Nutrição extra
Ação restauradora 

Shampoo 300 ml 
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml 
Máscara 500 g

  

Código: 7898214626320

Código: 7898214626320

Código: 7898214625965

Código: 7898214625972



 

A Linha Blond Balance evita o desbotamento
da cor e neutraliza o aspecto amarelado dos
cabelos tingidos de loiro ou com luzes.
Possui em sua composição, além de agentes
hidratantes, o Extrato de Violeta e o Óleo de
Semente de Uva. Ao mesmo tempo em que
mantém o tom matizado, hidrata os �os.

Indicação:

Cabelos tingidos de loiro,
 ou com luzes.

Shampoo 300 ml 
Condicionador  300 ml

  

Confir a  a  linha  com pleta :

Máscara 250g

Código: 7898214626238

Código: 7898214626245

Código: 7898214626252



Toda preciosidade do Óleo de Argan com ação
antioxidante e antienvelhecimento.

Rica em Ômega 3, Ômega 9 e Vitamina E.
Seus benefícios são percebidos

desde a primeira aplicação.

Indicação :

Nutrição com ação antioxidante
e antienvelhecimento. 

Realiza um tratamento completo com o precioso Óleo de Argan, rico em ômega 3, ômega 9 e 
vitamina E. Fornece brilho, bloqueia a umidade, controla o frizz, tem ação antioxidante e
antienvelhecimento. Seus benefícios são percebidos desde a primeira aplicação.

Shampoo 300 ml 
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml 
Máscara 500 g

  

Confir a  a  linha  com pleta :

Código: 7898214627457

Código: 7898214627464

Código: 7898214627471

Código: 7898214628386



 

 

 

 

 

Elaborada com queratina e ativos que fornecem proteção e
resistência aos �os, a linha Queratina Complex ajuda a minimizar
os danos causados pelos diversos processos químicos. Possui a
tecnologia Hydrovance, que hidrata sem deixar aspecto pesado ou
oleoso.

Reposição de massa para cabelos
quimicamente tratados

Indicação:

C

t

áscara 500 g

Pen ear 240 mlreme de 

• Shampoo 300 ml

• ondicionador 300 ml

• C

• M

Código: 7898214626559

Código: 7898214626566

Código: 7898214624302

Código: 7898214623114 



  

Rica em tutano, queratina e macadâmia, a Linha Tutano Plus é ideal 
para oferecer nutrição e resistência aos �os crespos. 

Indicação: 
Cabelos crespos ou
muito ressecados

Shampoo 300 ml 
Condicionador 300 ml
Creme de Pentear 240 ml 
Máscara 500 g

Confir a  a  linha  com pleta :

Código: 7898214626870

Código: 7898214626887

Código: 7898214627389

Código: 7898214627075



c

A Linha Colors Platinum é um tratamento completo para os 
cabelos. Além de oferecer matização, nutre e hidrata os �os 
deixando-os saudáveis, macios e brilhantes. Contém Camo-
mila, Linhaça e Vitaminas A e E. 

Indicação:

Matização e cuidado para
os cabelos brancos
ou grisalhos

Con�ra a linha completa:

Shampoo 300 ml
Máscara 250 g

Código: 7898214628607

Código: 7898214628614



 

 

• Shampoo 300 ml

  

 
a r• Condicion do  300 ml 

 

• Máscara turbinada 500 g

• Óleo de coco  
multifuncional 3x1 100 ml 

• Creme para pentear ativador  
com efeito memória 240 ml

Indicação:

Para cabelos crespos, 
cacheados ou em transição.

Com ingredientes especiais, a linha Cachos Têm Poder, 
trata os cachos de forma nutritiva e e�caz. Rica em 
Óleo de Coco e Manga, proporciona emoliência
poderosa, redução do volume e hidratação dos �os, 
valorizando os cachos.

Código: 7898214624487

Código: 7898214624494

Código: 7898214624517

Código: 7898214624531

Código: 7898214624524



.

.

.

.

Código: 7898214629178

Código: 7898214629185

Código: 7898214629208

Código: 7898214629192

Para um liso mais perfeito, a Linha Liso que 
Te Quero, reuniu ingredientes que promovem 
o alinhamento dos �os, selamento das cutículas, 
brilho e maciez. Possui linhaça, Óleo de Argan,
Óleo de Monoi e Agentes Hidratantes.



Elaborados com as melhores matérias-primas, os shampoos e
condicionadores da Linha Herbarium BM´Care possuem
ativos naturais que promovem cuidado diário de acordo
com a necessidade de cada cabelo.

Indicação:

Loção Vegetal: para prevenção
da queda

Camomila: para cabelos claros

.

.

Refrescância
Restauração, Renovação

do couro cabeludo

Con�ra a linha completa:

Shampoos 300 ml Camomila
Condicionadores 300ml Camomila

..
Shampoos 300 ml L. Vegetal
Condicionadores 300ml L. Vegetal

..
Código: 7898214626610

Código: 7898214626627

Código: 7898214626573

Código: 7898214626580



A Babosa ajuda na produção de colágeno e, por isso, ajuda a �xar
melhor os �os de cabelo no couro cabeludo. Além disso, por possuir minerais 
e água, fortalece todo o �o, tornando-o mais forte e menos quebradiço.

Por conter enzimas que eliminam as células mortas, a babosa é uma planta
que pode ser usada no tratamento da caspa, uma vez que a caspa é formada
por placas de células mortas.

Con�ra a linha completa:

Shampoos 300 ml 
Condicionadores 300ml 

..

Refrescância
Restauração, Renovação

do couro cabeludo

Código: 7898214626597

Código: 7898214626603

Shampoo e Condicionador

BABOSA



Con�ra a linha completa:

Queratina líquida 150 ml:
Reconstrução e reposição de massa.

Creme de Pentear Tutano com Macadâmia 240 ml:
Condicionamento e maciez para todos os tipos 

de cabelos

Nutrição pré-escova e prancha 240 ml:

Protege os �os do calor do secador, 
facilita a escovação e oferece brilho

e maciez

Umidi�cador de cachos 400 ml:
Umidi�ca e modela os cachos

Silicone com óleo de Tutano 240 ml:
Proteção, brilho e ação antifrizz para

cabelos ressecados

Reparador de pontas 30 ml:
Proteção, brilho e diminuição

do frizz e das pontas duplas

Shampoo Antiresíduos 300 ml:
Limpeza profunda e ação

desmineralizante



Con�ra a linha completa:

. Máscara Manteiga de abacate 500g: Nutrição 
e Umectação

. Máscara Super Tutano 500g: Nutrição e proteção 
contra agressões internas

. Máscara Hidrolisado de Queratina e 
Silicone 500g: Reconstrução e proteção dos �os

. Máscara Mix de Aminoácidos 500g: Reconstrução, 
regeneração e resistência para os �os

. Máscara Manteiga de Cupuaçu 500g: Hidratação
e emoliência

. Power Trat Vitamina e Potencializador de
Hidratação: Desenvolvimento dos �os

. Hidratação 3 Fases 240 ml: Diminuição
das pontas duplas, melhora da elasticidade
e brilho.



Nova Linha

Código: 7898214620311
Código: 7898214620328

Código: 7898214620335
Código: 7898214629901

.Shampoo 300 ml

.Condicionador  300 ml

.Leave-in 200 ml

.Máscara 500g

Combinação exclusiva para
tratar o seu cabelo com a
doçura que ele merece

BANANA E MEL

MAIS PELO MELHOR PREÇO
TERAPIA INTENSIVA E HIDRATAÇÃO

Cabelos secos e danificados





Aponte a câmera do seu
celular e conheça nosso site


