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LINHA RESCUE SOS

Para quem deseja alinhamento e redução de volume com 
resultados eficazes. Poderoso kit de redução termo ativado, 
com presença do Óleo de Argan e Proteína do Arroz além da 
grande reposição de aminoácidos, gerando um acabamento 
profissional e resultado desejado. 

Produto que promove um excelente tratamento à 
base de Sericina e Aminoácidos, dá brilho e redução 
temporária aos fios. Formulado com Aloe e Vera re-
cuperando a fibra capilar com efeito anti-frizz termo 
ativado.

Tendo uma alta performance em reconstrução capilar 
através dos seus ativos Sericina, Queratina e Aminoáci-
dos a linha SOS Rescue vem com um propósito de doar 
brilho, hidratação, penteabilidade e balanço aos fios. In-
dicado para cabelos porosos, com excesso de química e 
que necessitam de reposição de proteínas. 



LINHA TURIN 

LINHA WORK SALONE 

LINHA IRIS

Este combo é indicado para uma hidratação pro-
funda e reposição de massa capilar. A cauterização 

é feita através de queratina hidrolisada 
com total proteção térmica, agindo de for-
ma inteligente na fibra, tratando todos os 
tipos de cabelos, Repondo ativos em quan-
tidades ideias para cada necessidade.

Contem óleo de Argan e Ojon, desenvolvido para 
um trabalho no lavatório. Produtos com excelente 
tecnologia para tratar os fios preparando-os para 
todos os serviços feitos no salão.

OX estabilizada, desenvolvida com 
agentes hidratante, proporcionando 
proteção extra aos fios. 



LINHA D BLOND 

LINHA FINISH

LINHA CHOPPER

Com D-Pantenol, seleção de pigmentos viole-
tas que neutralizam o amarelado e alaranjado. 
Blend de reposição proteica que restaura e me-
lhora a textura e resistência dos fios.

Linha masculina Chopper profissional  e  Barber. Ati-
vos desenvolvidos para o dia a dia e uma ação  espe-
cifica para a assepsia  e frescor do couro cabeludo. 
Em sua formulação temos a melaleuca e menta.A po-
mada modeladora segue a tendência e sensorial   de 
marcas mundialmente reconhecidas.

DB CREAM
Possui fórmula versátil, que combinam óleos nobres e blendes de 
silicones.  Proporciona: Anti-frizz- brilho, desembaraço, hidra-
tação, proteção solar eproteção térmica.

POMADA MODELADORA
Produto inteligente que combina agente de fixação e fácil apli-
cação. Forma um filme flexível que permite modelar os cabelos, 
sem deixar resíduos. Efeito de longa duração e brilho. 

ARGAN OIL
Sua formula exclusiva forma um filme protetor sobre os fios evitando a perda excessi-
va de água, elimina o frizz e pontas duplas, rico em vitamina E, Ômega 3 e 6, é conside-
rado um anti-oxidante natural. Aumenta a resistência da fibra capilar. 

SERUM
Excelente reparador de pontas elaborado com silicones nobres, forma uma 
película fina e extra resistente sobre a fibra capilar, promove desembaraço e 
brilho intenso.

LUXURY 
Bifásico, doador de brilho, elimina odores, facilita a penteabilidade e escovação, con-
tém blends de silicones 

Trio de óleos finalizadores e responsáveis
por proteger, gerar resistência e durabilidade.



LINHA PRIME PRO - HIDRATAÇÃO

LINHA PRIME PRO - MATIZADOR

LINHA PRIME PRO -  PÓS COLORAÇÃO

LINHA PRIME PRO - PÓS QUÍMICA 

LINHA PRIME PRO - MORENA MORENA 

LINHA PRIME PRO - LEAVE  IN 

Com lipoproteína do trigo, silicones, óleos de canela, 
cártamo, mirra, argan, macadamia e oliva, hidrata e 
otimiza a deposição de proteínas e peptídeos. Pro-
move progressiva hidratação, reposição e reparação.

Com D-Pantenol, seleção de pigmentos violetas 
que neutralizam o amarelado e alaranjado. Blend 
de reposição proteica que restaura e melhora a 
textura e resistência dos fios.

Com aminoácidos presentes na quinoa e sericina, 
linha especializada em proteção da cor dos cabelos.

Com Arginina e óleo de semi de lino e Argan, 
protege e lubrifica os fios contra processos químicos 
devolvendo resistência brilho e maciez.

Desenvolvido com Extrato de Acácia Senegal, a 
linha Morena Morena D’Bianco ativa seus cachos, 
protege, hidrata e recupera a fibra capilar, mantendo 
os cachos com brilho Penteabilidade e movimento.

Atua como complemento capilar, com sericina e silicone, 
proporciona penteabilidade e hidratação aos fios.



LINHA PLEX REVERSE

LINHA BÁLSAMO CATIÔNICO 

LINHA SELADOR DE REPARAÇÃO CAPILAR 

Na Descoloração: uma cápsula a cada 50 gramas de pó. Pro-
tege a cutícula e córtex dos fios do processo da descoloração, 
e a perda da melanina, minimiza as quebras provinientes de 
fragilidades e porosidades dos fios.
Nas Progressivas e Botox: melhora o acabamento, repõe ami-
noácidos, aumenta a durabilidade, dá um aspecto melhor de 
penteabilidade, brilho e saúde aos fios.
Na Hidratação: melhora o acabamento, leveza, brilho, facilida-

de ao escovar e potencializa a ação do ativos hidratantes.

Bálsamo Catiônico com banho de ouro e colágeno, re-
construção intensiva, refaz a fibra capilar.

Selamento matizado, zero formol, a base de Proliss e 
aminoácidos,produto Catiônico, equilibrador dos íons 
do cabelo, com nano tecnologia capilar.

http://dbianco.com.br/
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A D’Bianco Professional não comercializa, nem autoriza a vinculação 
ou comercialização de sua linha em sites de vendas.
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