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A Empresa
Criada em 2008, com o COMPROMISSO de ser um diferencial em seu segmento, 
a Affinität vem se consolidando no mercado de cosméticos profissionais, sendo 
reconhecida pelos cabeleireiros como uma marca que agrega soluções as suas 
necessidades, pois preocupa-se em aliar tecnologia inovadora a ativos que 
garantam máxima eficácia e resultados excelentes.

Suporte Técnico
 

Em um mercado cada vez mais competitivo e exigente a especialização, 
conhecimento e uma equipe técnica bem instruída e competente são 
ferramentas indispensáveis para o sucesso dos profissionais cabeleireiros. 

A Affinität conta com um equipe altamente qualificada, realizando Treinamentos 
e Workshops cobrindo toda sua linha de produtos, permitindo que os 
profissionais aperfeiçoem seu conhecimento técnico e executem suas funções 
com maior eficiência, criatividade e segurança.

Para saber mais informações sobre os Treinamentos e Workshops 
consulte seu distribuidor técnico Affinität.



Treinamento e Workshops Affinität Profissional
A Affinität conta com diversos tipos de Treinamentos e Workshops , como:

Compatibilidade e incompatibilidades entre químicas

Neutralização e recuperação capilarQUÍMICO

CONHECIMENTO TÉCNICO

 Tipos de alisamentos

 Técnicas de alisamentosALISAMENTOS

RELAXAMENTO DE GUANIDINA

Descoloração extrema e decapagem

Fundos de clareamento e platinadosDESCOLOROÇÃO

AFFINI-PLEX

Colorimetria, reflexos e numeração de nuances

Pré-pigmentaçãoCOLORAÇÃO



Relaxamento de Guanidina
O relaxamento predileto dos usuários de Mega Hair!
Transforma cabelos crespos, cache-
ados e ondulados em: Lisos, macios 
e disciplinados. 

Ideal para alisamento de cabelos 
crespos;

Não agride o couro cabeludo;

Menor índice de agressão aos fios;

Fácil aplicação (menos passos), 
reduz custos e o tempo de 
aplicação;

Bálsamo neutralizante 1 litro
Creme de relaxar 1Kg 
Protetor de couro 120ml
Ativador de Guanidina 500ml
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Suavemente
perfumado



Bálsamo Neutralizante 1 litro

Bálsamo Neutralizante
O socorro ao seu alcance em todas as situações
que precisar! 
Neutralizante universal que pode ser aplicado em 
qualquer tipo de química para cabelos.

Ideal para neutralizações de relaxamentos (guani-
dina, Amônia, Sódio). Também indicado após 
descolorações e colorações permanentes evitan-
do o ressecamento dos fios.

É um excelente SOS, para recuperação de cabelos 
emborrachados por incompatibilidade de quími-
cas, age instantaneamente.

Neutraliza, normaliza e hidrata os fios de cabelo 
ao mesmo tempo.
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É uma ferramenta indispensável ao profis-
sional cabeleireiro. Proporciona máxima 
segurança em processos de descoloração e 
coloração, para se conseguir os tons plati-
nados e loiros desejados pelas mulheres, 
mantendo os cabelos íntegros, fortes e sau-
dáveis.

O Affini-Plex uni e mantêm íntegras as 
pontes de dissulfetos fragilizadas, dando 
aos fios resistência e proteção enquanto 
durar o procedimento realizado, mantendo 
sua integridade até o seu término.

Rendimento: Mínimo 50 aplicações.

Linha Affini-Plex
Máxima proteção em processos de coloração e 
descoloração extrema!
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Córtex PLUS 500 ml
Fluid Oil Protector 500 ml



DESCOLORAÇÃO NORMAL E EXTREMA:
O Affini-Plex proporciona aos cabelos maior resistência a agressão durante o processo 
químico, aumentando seus limites com máxima segurança e vitalidade.
Deve-se ficar atento as proporções de mistura pois, o resultado final dependerá da 
correta utilização dos produtos.
Modo de usar:
- Para até 50g de pó descolorante utilizar 10ml de Fluid Oil Protector STEP 1.
- De 50g até 100g de pó descolorante utilizar 20ml de Fluid Oil Protector STEP 1.
- O excesso de produto pode tornar o procedimento muito lento.
- Somente adicionar o Fluid Oil Protector Step 1 ao final da mistura de Pó e Ox.
Exemplo: Prepare 50g de pó descolorante + 100ml de água oxigenada e adicione 10ml 
de Affini-Plex Fluid Oil Protector STEP 1. 
1. Aplique nos fios, seguindo a técnica, o tempo de pausa informado pelo fabricante do 
pó descolorante.
2. Se atingir o tom de clareamento desejado, enxague completamente os fios, retire o 
excesso de água com uma toalha e aplique o Córtex Plus STEP 2, mecha a mecha, 
aguardando por 15 minutos. Enxague novamente e passe para o próximo passo de seu 
trabalho.
3. Caso NÃO tenha atingido o tom de clareamento desejado, NÃO ENXÁGUE OS FIOS, 
para retirar o pó; limpe-os completamente com o auxilio de uma toalha molhada e 
aplique o Córtex Plus STEP 2 mecha a mecha, deixando agir por 15 minutos. Após esta 
pausa, repita o procedimento de descoloração e aguarde o tempo necessário. 
4 . Alcançando o tom de clareamento desejado enxague os fios completamente, retire o 
excesso de água e repita a aplicação do Córtex Plus STEP 2 e aguarde por mais 15 
minutos. Enxague pela ultima vez e passe para o próximo passo de seu trabalho.

COLORAÇÃO PERMANENTE E TONALIZANTE
1. Após a mistura da coloração com Ox, acrescentar 7,5ml do Affini-Plex Fluid Oil 
Protector STEP 1 para cada 50g de coloração ou 9ml para cada 60g de coloração.
2. Enxaguar os cabelos para retirada total do excesso de tinta sem utilizar shampoo e 
secar com toalha.
3. Aplicar 20ml do Córtex Plus STEP 2 da raiz até as pontas e deixe agir por 15 minutos. 
Enxaguar e finalizar conforme desejar.

DESCOLORAÇÃO EM CABELOS RELAXADOS COM GUANIDINA
Esse procedimento permite procedimentos de descoloração em cabelos relaxados com 
Hidróxido de Guanidina.
1. Prepare 50g de pó descolorante + 100ml de água oxigenada e adicione 10ml de 
Affini-Plex Fluid Oil Protector STEP 1. 
2. Aplique nos fios, seguindo a técnica, o tempo de pausa informado pelo fabricante do 
pó descolorante. 
3. Atingindo o tom de clareamento desejado, enxague completamente os fios, retire o 
excesso de água com uma toalha e aplique o Córtex Plus STEP 2, mecha a mecha, 
aguardando por 15 minutos.
Importante:
Pelo fato das fibras do cabelo estar bem sensibilizadas, a ação do pó para 
despigmentação é bem rápida devendo o profissional ficar atento a mudança da 
característica do fio.
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O TRATAMENTO REPARAÇÃO TOTAL PRÉ-QUÍMICA  (CABELOS 
EMBORRACHADOS OU QUEBRADIÇOS )
Esse procedimento deverá ser feito quando a condição do cabelo estiver extrema-
mente danificado (Cabelos emborrachados ou Quebradiços) com o objetivo de 
interromper a quebra dos fios e devolver a elasticidade normal do cabelo. 
Modo de usar:
1. Em um recipiente coloque 12,5ml de água potável acrescente 7,5ml do Affini-Plex 
Fluid Oil Protector STEP 1 e mais 20ml do Córtex Plus STEP 2. 
2. Aplicar a mistura da raiz até as pontas e deixar agir por 30 minutos.
3. Enxaguar e secar os cabelos completamente. Avaliar cuidadosamente as 
condições do cabelo, caso queira, prosseguir com a aplicação de química.
Importante:
Cabelos com característica de emborrachamento, significa que foi feito algum 
procedimento químico e não foi neutralizado corretamente, dessa forma a química 
ainda age nos fios. Esse procedimento irá Neutralizar, Normalizar e devolver forças 
ao cabelo além de brilho e maciez.

TRATAMENTO DE NUTRIÇÃO E PREVENÇÃO
Indicado para cabelos sensibilizados por qualquer tipo de química, sua ação irá 
nutrir, reparar e repor lipídeos perdidos nos procedimentos químicos, devolvendo a 
saúde aos fios e protegendo das agressões do dia a dia.
Modo de usar:
1. Sem lavar os cabelos, umedeça-os e aplique o Córtex Plus STEP 2 mecha a mecha 
da raiz até as pontas.
2. Deixe agir por 15 minutos e enxague completamente.
1. Finalize como desejar.
Importante:
O uso do Affini-Plex NÃO substitui a necessidade de teste de sensibilidade ou teste 
de mecha que habitualmente você já faria como precaução.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
1. Siga corretamente as instruções de precauções de advertências de uso do 
fabricante do pó descolorante e Água oxigenada.
2. O uso do Affini-Plex NÃO substitui a necessidade de teste de sensibilidade ou 
teste de mecha que habitualmente você já faria como precaução.
3. É de conhecimento comum que reações químicas do pó descolorante com 
minerais ferrosos encontrados no cabelo elevam a temperatura da mistura nos 
cabelos. Havendo essa reação, lave imediatamente o cabelo e aplique o Step 2. Essa 
reação é causada pelo pó descolorante interagindo com os minerais e nunca por 
causa do Affini-Plex.
4. Pelo fato do Affini-Plex retardar a ação do processo de descoloração pode-se 
aumentar a volumagem da água oxigenada afim de obter o fundo de clareamento 
desejado. Esse procedimento somente deve ser feito com pó descolorante. Não 
fazer nos casos em que os cabelos estiverem extremamente descoloridos, finos e 
sensibilizados. Também Não se deve fazer em coloração ou tonalizante para não 
correr o risco da tintura não fixar.
Exemplo:
Utilize OX 20vol. para obter resultado de OX 10vol.
Utilize OX 30vol. para obter resultado de OX 20vol.
Utilize OX 40vol. para obter resultado de OX 30vol.

Manual de Aplicação



Shampoo S.O.S. 1 litro
Condicionador S.O.S. 1 litro

Linha S.O.S. 
Shampoo e Condicionador para cabelos
quimicamente sensibilizados!
Tratamento indicado para todos os tipos 
de cabelos que passaram por processos 
químicos como relaxamentos, colora-
ções, descolorações e progressivas.

Shampoo S.O.S
Possui ação adstringente, limpa sem res-
secar, hidrata, revitaliza e devolve o 
brilho natural aos fios. 

Condicionador S.O.S
Nutre, hidrata e protege os fios da ação 
do vento e do calor, proporcionando 
brilho, sedosidade e resistência. 
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Linha Restore
Máscara e Shampoo Total Repair
Desenvolvida para nutrir e revigorar os cabelos extremamente res-
secados ou quimicamente sensibilizados. Age recuperando a 
estrutura celular dos fios repondo a massa perdida durante os 
processos químicos, devolvendo a penteabilidade, flexibilidade, 
maciez e o brilho natural dos cabelos.

Shampoo Total Repair
Prepara cuidadosamente os cabelos deixan-
do-os limpos e livres de resíduos indesejáveis.

Máscara Total Repair
Promove uma hidratação profunda, restau-
rando e revitalizando toda a fibra capilar. Enri-
quecida com Proteína hidrolisada do leite 
(ativo que estimula e regenera as células do 
córtex do fio), poliquatérnios e silicones espe-
ciais, protege contra o ressecamento causado 
por processos químicos ou uso excessivo de 
secadores e pranchas. Realinha as cutículas 
devolvendo a penteabilidade, flexibilidade e o 
brilho aos cabelos. 

Shampoo Total Repair 1 litro
Máscara Total Repair 1 quilo
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Especial para tratamento 
de cabelos com excesso 

de progressivas.



Máscara Líquida de Hidratação Instantânea
A rapidez que irá surpreender você!
Indicada para todo o tipo de cabelos que ne-
cessitam reestabelecer instantaneamente a 
condição normal dos fios e para profissionais 
que buscam agilidade aliada à eficiência e alto 
desempenho;

Age desembaraçando, hidratando e selando os 
cabelos instantaneamente deixando-os em 
ponto de escova;

Resulta em cabelos totalmente desembaraça-
dos, soltos, sedosos e brilhantes.

Rendimento: Até 100 aplicações.

Máscara Líquida 1 litro
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Linha Keratät - Cauterização
A reposição de queratina na medida certa !
Tratamento para cabelos que sofre-
ram agressões por procedimentos de 
descolorações e  relaxamentos,  com-
batendo os 5 danos extremos dos 
fios:
- Porosidade;
- Quebra;
- Pontas duplas e ressecadas;
- Saturação;
- Fissuras na fibra capilar;

Age devolvendo a queratina perdida, 
selando e fortalecendo os fios, res-
taurando o brilho, a maciez e o ba-
lanço natural dos cabelos.

Shampoo Revitalizante 500 ml
Reestruturador 500 ml
Finalizer 500 ml
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Linha Refflex
Os protagonistas da descoloração com máxima precisão.

Refflex Blond
Descolorante capilar uniforme e 
progressivo de pó azul, tecnologia 
dust free, extra forte, clareia até 9 
tons. Enriquecido com colágeno e 
hidratantes que protegem os cabe-
los.
 
Proporciona máxima segurança e 
conforto durante a aplicação, confe-
rindo maciez e resistência aos fios.

Refflex Collor
Água oxigenada cremosa, perfuma-
da e estabilizada de 20, 30 e 40 vo-
lumes.

Pó Descolorante Refflex Blond 500 gramas
Água Oxigenada Reflex Color 900 ml
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Coloração Permanente Tintoretto
Elegância e sofisticação em cores!
Hidrata e repara enquanto colore, 100% de cobertura dos cabelos brancos, 
pigmentação exclusiva enriquecida com óleo de Argan e Murumuru, cores 
intensas e duradouras.

43 nuances que realçam o brilho e a beleza dos fios.

 

Tintoretto 50g
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Deffrizänt - Protetor Térmico

Auxilia no trabalho do profissional, propor-
cionando melhores resultados nos proces-
sos de escovação, facilitando o deslize da 
escova ou prancha. 

Formulado com silicones protetores e rege-
neradores capilares, garante proteção total 
contra os danos causado pelo calor excessi-
vo de secadores e pranchas, deixando-os 
sem volume, com brilho intenso e maciez.

Ideal para qualquer tipo de cabelo.

Deffrizänt 500 ml
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Leave-In Conditioner
Qualidade e economia juntos num só produto.

É um creme sem enxágue indicado para 
todos os tipos de cabelos de fácil distribui-
ção e absorção que confere  brilho e de-
sembaraço sob medida, além de promover 
proteção intensiva ao longo do dia.

Nutre, hidrata  e auxilia na recuperação dos 
fios, protege contra as agressões mecânicas 
da escova e contra os danos do calor exces-
sivo.

Reduz o frizz , doa brilho intenso e leveza 
aos fios.

Leave-In 1 Litro
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Linha Style Hair Spray
Mega Fixação e Brilho, por até 24 Horas!
A combinação clássica e perfeita entre fixa-
ção, brilho e uma fragrância fina e elegante.

Spray Fixador Mega Forte
Proporciona brilho e fixação, através de um 
filme que protege os fios da umidade, man-
tendo o penteado por até 24 horas.

Spray de Brilho
Possui Textura leve e aveludada que não 
deixa os cabelos pesados, proporcionando  
brilho intenso e controle do frizz . 

Style Hair Spray Fixador Mega Forte 400 ml
Style Hair Spray de Brilho 400 ml
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Style Serum Reparador
Cabelos Lindos a Qualquer Hora!
Reparador de pontas composto de óleo de 
Argan e Macadâmia que com suas vitaminas, 
fortalecem e restauram os fios. 

Regenera e controla o volume, deixando o 
cabelo com um brilho intenso e aspecto leve e 
natural.

Possui uma agradável fragrância e rápida absor-
ção, não deixando  os cabelos com resíduos 
gordurosos.

Dica: Pode ser Utilizado antes de escovar e 
pranchar os cabelos como protetor térmico.

Serum Reparador 120 ml
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Nano Argan Oil Encapsulated
Selagem Termo Ativada, Passo Único!

Tratamento para cabelos extremamente poro-
sos e com pontas duplas.

Hidrata o fio de dentro para fora selando com-
pletamente as cutículas resultando em cabelos: 
fortes, disciplinados e saudáveis.

- Alta performance: poder de selamento por até 
_.4 lavagens;

- Finaliza enquanto trata os fios;

- Tecnologia Nano Cosmética;

- Ativa com o calor da prancha e secador.
 

Nano Argan - 160 ml
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Linha Lavatório Shampoo e Máscara
- Desenvolvido para uso diário nos salões de cabeleireiros;

- Shampoo perolado e concentrado com excelente 
rendimento;

- Máscara de hidratação com alta performance;

- Excelente custo benefício;

- Finas Fragrâncias  Marine e 
Fresh.

Máscara de Hidratação 5 litros
Shampoo de Hidratação 5 litros
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Affinität São Paulo
Rua Bernardo Wrona, 302 - Jardim Pereira Leite 
São Paulo - SP  |  CEP: 02710 - 060
Telefone: (55 11) 2528 - 7786 / 3932 - 3662

Curta nossa fã page
facebook.com/affinitatcosmeticos

Contate seu distribuidor:

Visite nosso site
www.affinitat.com.br

ESPECIALISTA EM PRODUTOS PARA TRATAMENTO CAPILAR


