
P R O D U T O S





“Tenho muito orgulho em participar dessa equipe e 
assinar produtos de excelência.”



REDUTOR DE VOLUME
Com ativos orgânicos a base de Óleo de Argan e 
proteína do trigo , reduz volume e alinha a fibra capilar.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos volumosos, sem definição de cachos, loiros 
claros e sem controle do frizz.

Redução de volume

Selamento da cutícula 

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Controle do frizz



NANO ORGANIC

Lave os cabelos com Shampoo Anti-Resíduo Nano 
Organic D’Bianco repita a operação, enxágue e 
remova toda a umidade com uma toalha. Não é 
necessário secar com secador.

Aplique o Bálsamo Nano Organic D’Bianco 
penteando e alinhando os fios (evitar contato com 
couro cabeludo). Deixe agir de 30 a 90 minutos e 
enxágue. Escove e pranche os cabelos (para um 
resultado mais eficaz aconselha-se a pranchar 
de 8 a 12 vezes cada mecha, conforme análise de 
cada tipo de cabelo).
-> Recomenda-se utilizar mechas finas
-> Cabelos coloridos ou com mechas:
           - Recomenda-se pranchar a 180º graus celsius
              - Recomenda-se retirar 100% do produto após tempo 
de pausa do passo 2.
-> Recomenda-se fazer teste de mecha. 

Molhe os cabelos e aplique a Mask Cationic Nano 
Organic D’Bianco acrescente algumas gotas de 
Óleo de Argan, enluve os cabelos, deixe agir por 10 
minutos e enxágue. Aplique o condicionador Pós 
Química para selar as cutículas capilares.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

Shampoo Mult: 780041   
1000ml 
Bálsamo: 780042
1000ml 
Máscara Catiônica: 780043
1kg
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DBTOXX
Desenvolvida para uma redução parcial de volume. Sua 
fórmula contém ativos que recuperam a fibra capilar e 
deixam os fios alinhados e livres do frizz. 

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS:

Todos os tipos de cabelo 

Domínio do frizz

Controle de volume

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Hiratação



NANO ORGANIC

Lave os cabelos com Shampoo Anti-Resíduo Nano 
Organic D’Bianco, enxágue e remova a umidade 
com uma toalha.

Aplique Redutor de Volumes DBtoxx D’Bianco 
enluvando mecha a mecha e deixe agir por 30 
min, enxágue e escove e pranche.

 Enxágue e aplique a Mask Catiônica Nano Organic 
D’Bianco, espalhe pelo cabelo com auxílio de um 
pente, deixe agir por 10 minutos e enxágue. Aplique o 
condicionador Pós Química para selar as cutículas 
capilares.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

Máscara DBTOXX: 780044
1kg



REDUTOR DE VOLUME
Redutor de volume matizado, permite selamento das 
cutículas, promovendo um liso progressivo enquanto 
matiza os tons. 

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos volumosos, sem definição de cachos, loiros 
muito dourados e sem controle do frizz.

Redução de volume

Matização

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Controle do frizz



SEALER  CAPILARY  REPAIR

Selador: 380071
1000ml

Lave os cabelos com Shampoo Anti-Resíduo Nano 
Organic D’Bianco repita a operação, enxágue e 
remova toda a umidade com uma toalha. Não é 
necessário secar com secador.

Aplique o Selador Catiônico Nano Organic D’Bianco 
penteando e alinhando os fios (evitar contato com 
couro cabeludo). Deixe agir de 30 a 90 minutos e 
enxágue. Escove e pranche os cabelos (para um 
resultado mais eficaz aconselha-se a pranchar 
de 8 a 12 vezes cada mecha, conforme análise de 
cada tipo de cabelo).
-> Recomenda-se utilizar mechas finas
-> Cabelos coloridos ou com mechas:
           - Recomenda-se pranchar a 180º graus celsius
              - Recomenda-se retirar 100% do produto após tempo 
de pausa do passo 2.
-> Recomenda-se fazer teste de mecha. 

Molhe os cabelos e aplique a Mask Cationic Nano 
Organic D’Bianco acrescente algumas gotas de 
Óleo de Argan, enluve os cabelos, deixe agir por 10 
minutos e enxágue. Aplique o condicionador Pós 
Química para selar as cutículas capilares.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:
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REDUTOR DE VOLUMES
Com ativos orgânicos a base de Óleo de Argan e proteína 
do trigo , reduz volume e alinha o fio capilar

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos volumosos, sem definição de cachos, sem 
coloração e sem controle do frizz.

Redução do volume 

Controle do frizz

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Selamento da cutícula 



WHITE

Bálsamo:780129
1000ml

Lave os cabelos com Shampoo Anti-Resíduo Nano 
Organic D’Bianco repita a operação, enxágue e 
remova toda a umidade com uma toalha. Não é 
necessário secar com secador.

Aplique o Bálsamo Nano Organic D’Bianco 
penteando e alinhando os fios (evitar contato com 
couro cabeludo). Deixe agir de 30 a 90 minutos e 
enxágue. Escove e pranche os cabelos (para um 
resultado mais eficaz aconselha-se a pranchar 
de 8 a 12 vezes cada mecha, conforme análise de 
cada tipo de cabelo).
-> Recomenda-se utilizar mechas finas
-> Cabelos coloridos ou com mechas:
           - Recomenda-se pranchar a 180º graus celsius
              - Recomenda-se retirar 100% do produto após tempo 
de pausa do passo 2.
-> Recomenda-se fazer teste de mecha. 

Molhe os cabelos e aplique a Mask Cationic Nano 
Organic D’Bianco acrescente algumas gotas de 
Óleo de Argan, enluve os cabelos, deixe agir por 10 
minutos e enxágue. Aplique o condicionador Pós 
Química para selar as cutículas capilares.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:
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HIDRATAÇÃO 
Com Óleo de  , Óleo de Macadâmia, Sericina e Proteína 
do Trigo promove hidratação e cuidado intenso aos fios 

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Para cabelos desidratados, sem brilho e sem 
balanço.

Cabelos Hidratados

Brilho intenso

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.               

Maciez



PASSO 1:
Lave os cabelos com o Shampoo Hidratação 
D’Bianco e enxágue.

PASSO 2:

PASSO 3:

Aplique a Máscara Hidratação D’Bianco, deixe 
agir por 10 minutos e enxágue.

Aplique o Condicionador Hidratação D’Bianco, 
deixe agir por 3 minutos, enxágue e finalize como 
desejar.

HIDRATAÇÃO

Shampoo:780141
1000ml 
Condicionador:  780142
1000ml  
Máscara:  780143
500g

10min

3min



PÓS-QUÍMICA
Com Semi di Lino, Arginina e Sericina promove tratamento, 
restauração aos fios, neutraliza resíduos quimicos e 
restaura o CMC dos cabelos danificados quimicamente.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Para cabelos danificados por processos de 
alisamento ou transformados quimicamente. 

Cabelos tratados 

Equilíbrio do pH

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Restauração do CMC



PÓS-QUÍMICA

Lave os cabelos com o Shampoo Pós Química 
D’Bianco e enxágue.

Aplique a Máscara Pós Química D’Bianco, deixe 
agir por 10 minutos e enxágue.

Passe o Condicionador Pós Química D’Bianco, deixe 
agir por 3 minutos, enxágue e finalize como desejar.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

Shampoo: 780138
1000ml
Condicionador: 780139
1000ml
Máscara: 780140
500g

3min



ABSOLUT  TREATMENT 
Indicada para nutrir a fibra capilar e seu uso frequente 
aumenta a resistência do fio à quebra. Elaborado com 
lipoproteínas do trigo e elementos de algas marinhas 
além de aminoácidos e vitaminas.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos fragilizados e sem vida

Devolve força aos cabelos

Brilho intenso

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Melhora a elasticidade 

Nutrição Capilar



ABSOLUT 

PASSO 1:
Aplique o Shampoo Absolut Treatment D’Bianco 
deixe agir por 3 minutos e enxágue. Repita a 
operação se necessário.

PASSO 2:

PASSO 3:

Após lavar os cabelos, aplique a Máscara Absolut 
Treatment D’Bianco e deixe agir por 10 minutos. 
Enxágue

Aplique o Condicionador Absolut Treatment 
D’Bianco deixe agir por 3 minutos e enxágue. 
Escove para melhor finalização.

Shampoo: 780118
1000ml
Condicionador: 780119
1000ml
Máscara: 780127
500g

10min



LAVATÓRIO 
Formulado com Óleo de Argan e Ojon, promove uma 
higienização sem enrijecer a fibra capilar.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Ideal para todos os tipos de cabelo.

Hidratação

Brilho intenso

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.                 

Maciez



PASSO 1:
Lave os cabelos com Shampoo Work Salone 
D’Bianco massageando suavemente e enxágue. 
Repita se necessário.

PASSO 2:
Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco, 
deixe agir por 3 minutos e enxágue

WORK SALONE 

Shampoo: 780065
2500ml 
Condicionador:  780066
2500ml  

3min



BANHO DE OURO
Linha composta por ativos com nano partículas catiônicas 
e colágeno que penetram na fibra capilar tornando-a mais 
resistente e hidratada.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS:

Todo tipo de cabelo.

Devolve força aos cabelos

Brilho

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Hidratação profunda

Devolve elasticidade



BANHO DE OURO 

PASSO 1:
Lave os cabelos com Shampoo Banho de Ouro 
D’Bianco deixe agir por até 5 minutos e enxague. 
Repita se necessário.

PASSO 2:
Passe o Bálsamo Banho de Ouro D’Bianco enluvando 
mecha a mecha e deixe agir de 5 a 15 minutos, 
enxágue e finalize como desejar.

Shampoo: 780120
1000ml
Bálsamo: 380072
1000ml



MATIZADOR
Especialmente desenvolvida para loiros, cabelos 
descoloridos, com reflexo e/ou luzes. Enriquecida 
com pigmentos responsáveis por neutralizar os tons 
amarelados, conferindo uma tonalidade mais luminosa 
e duradoura.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS:

Cabelos loiros, amarelados, com luzes e/ou reflexos.

Neutraliza tons 
amarelados

Brilho 

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Hidratação



D BLOND

Lave os cabelos com Shampoo Matizador D’Bianco 
massageando suavemente o couro cabeludo, 
enxágue e repita a operação deixando agir por 
2 min.

Com auxílio de um pente, aplique a Máscara 
Matizadora D’Bianco mecha por mecha e deixe 
agir de 5 a 10 minutos (de acordo com a avaliação 
do profissional) e enxágue. 

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco 
deixe agir por 2 minutos e enxágue.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3: (opcional)

Shampoo: 780045
 1000ml
Máscara: 780046 
 500g

2min

2min

10min



PLATINA
Proporciona alta revitalização da cor, sua fórmula contém 
ativos que promovem durabilidade de pigmentos e gera 
um acabamento loiro platinado radiante.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Para matização em cabelos amarelados, descoloridos 
e/ou com luzes.

Durabilidade da cor 

Efeito platinado

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Brilho 

Hidratação



D BLOND

Lave os cabelos com Shampoo Matizador D’Bianco 
massageando suavemente o couro  cabeludo, 
enxágue e repita se necessário.

Aplique a Máscara Platina D’Bianco enluvando 
mecha a mecha, deixe agir de 5 a 10 minutos (de 
acordo com a avaliação do profissional) e enxágue. 

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco 
deixe agir por 2 minutos e enxágue.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3: (opcional)

Máscara: 780047
500g

10min



TURIN
Linha desenvolvida para fornecer um leque de serviços 
no salão (hidratação, nutrição, queratinização e 
reconstrução). Permite eliminar resíduos químicos, 
desenvolver força e elasticidade aos fios.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos sem resistência, com elasticidade excessiva 
e danificados.

Devolve força aos cabelos

Queratinização capilar 

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Hidratação

Normaliza a 
elasticidade



TURIN
Hidratação Profunda:

Btox Turin:

Queratinização:

Lave os cabelos com Shampoo Turin D’Bianco e 
enxágue. Aplique a Máscara Deep Hydration Turin 
enluvando mecha a mecha, deixe agir sob fonte de 
calor de 10 a 15 minutos, enxágue e finalize como 
desejar.

Lave os cabelos com Shampoo Turin D’Bianco e 
enxágue. Aplique o Btox Turin D’Bianco enluvando 
mecha a mecha, deixe agir de 15 a 20 minutos, 
enxágue e finalize como desejar.

Lave os cabelos com Shampoo Turin D’Bianco, 
enxágue e remova a umidade com uma toalha. 
Aplique a Queratina Hidrolisada Turin D’Bianco 
juntamente com a Máscara Deep Hydration Turin 
D’Bianco de acordo com as medidas informadas na 
tabela, enluvando mecha por mecha suavemente. 
Deixe agir por 15 minutos sob fonte de calor e 
enxágue. Aplique o Condicionador Work Salone 
massageando suavemente por 3 minutos 
e enxágue.

Shampoo: 780107   
1000ml 
Queratina: 780110  
500ml 
Máscara: 250g |  780108
1kg
BTOX:  780109 
1kg

10min

Cabelo curto 3ml / 3g de ambos os produtos 
Cabelo médio 5ml / 5g de queratina para 8ml/8g máscara  
Cabelo longo 7ml/7g de queratina para 12ml/12g de máscara  



RESCUE SOS
Desenvolvida para cabelos extremamente frágeis, 
quebradiços, elásticos e sem vida. Restaura a fibra 
capilar e melhora a elasticidade e a flexibilidade dos fios.

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Cabelos danificados, com elasticidade excessiva e 
sem resistência.

Reconstrução

Reversão de 
emborrachamento 

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Pré e pós química



RESCUE SOS

Lave os cabelos com o Shampoo Rescue S.O.S 
D’Bianco até que fiquem completamente 
limpos e remova a umidade com uma toalha. 

Aplique o Bálsamo Restaurador Rescue S.O.S 
D’Bianco, enluvando toda extensão dos fios. Deixe 
agir por 10 minutos e não enxágue.

Aplique o Bálsamo Reconstrutor Rescue S.O.S 
D’Bianco, deixando agir por 10 minutos. Enxágue 
os cabelos, removendo todo produto e finalize 
como desejar.

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

Shampoo: PRA0001
1000ml
Restaurador: PRA0002
1000ml
Reconstrutor: PRA0003
1000ml



CHOPPER

INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Enriquecida com óleo de menta, óleo de melaleuca e 
componentes que hidratam e controlam a oleosidade, 
ajuda no combate das caspas e coceira. 

Para todos os tipos de cabelo, especialmente masculinos. 

Controle da oleosidade 

Brilho

Refrescância

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.

Hidratação



CHOPPER

PASSO 1:
Lave os cabelos com Shampoo Mentolado Chopper 
D’Bianco, enxágue e repita a operação se necessário.

PASSO 2:
Aplique o Condicionador Mentolado Chopper 
D’Bianco deixe agir por 3 minutos e em seguida 
enxágue.

Shampoo: 450004 | 450001
1000ml | 300ml
Condicionador:  450002
300 ml
Wax: 450010
100g
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OX e PÓ DESCOLORANTE
INDICAÇÃO

RESULTADOS

OBS: 

Para trabalhos com coloração, mechas, luzes, e 
descolorações em geral.

Clareamento da fibra

Matização facilitada

Alta fixação dos 
pigmentos

Para melhores resultados, recomendamos a utilização 
dos finalizadores D’Bianco.



Ox: 20  380076, 30 380077, 40 380078
900ml
Pó descolorante:  380074
500g

Pó Descolorante

OX 20
OX 30
OX 40

Até 9 tons de clareamento dependendo da 
espessura da fibra capilar.

Iris

Os produtos devem ser utilizados na quantidade 
indicada no modo de preparo com auxílio do 
profissional.



FINALIZADORES

Ativo poderoso para todos os tipos de 
cabelo. Indicado para pré e pós escova, 
controle do frizz, proteção térmica e 
finalização de penteados.

RESULTADOS
Cabelos com movimentos naturais, 
protegidos dos danos térmicos, domínio 
do frizz com maciez, sedosidade e 
perfume.

DB CREAM  780111 



Creme de pentear sem enxágue ideal 
para cabelos sem vida e ressecados pela 
ação do tempo, com proteção UVA/UVB. 
Ótimo para utilização em praia e piscina.

RESULTADOS
  Proteção térmica 
  Hidratante

LUXURY 780063  LEAVE-IN 780112

ARGAN OIL 780064 SERUM OIL 780062
Finalizador com silicone que garante 
proteção térmica, hidratação e 
acabamento aos fios.

RESULTADOS
Hidratação 
Proteção 
Selamento das cutículas

Com silicones que garantem a proteção 
térmica e a ação de pontas duplas, 
hidratando e garantindo maciez aos fios.

RESULTADOS
Controle de pontas duplas
Proteção 
Acabamento

Blend de silicones para uso diário, pós 
escova. Garantindo proteção, finalização 
do penteado e perfume aos fios.

RESULTADOS
   Brilho excepcional 
   Melhor domínio do frizz 
   Perfume



Banho de ouro

Work Salone

Matiza

HOME CARE

Ideal para cabelos brancos, amarelados, 
com luzes ou reflexos. 
RESULTADOS : Neutraliza tons amarelados, 
maleabilidade, brilho intenso e 
condicionamento. Com d-panthenol e 
pigmentos exclusivos.

Uso em lavatório, ideal para todos os 
tipos de cabelo. 
RESULTADOS : Higienização profunda, 
devolve força e elasticidade aos cabelos. 
Contém óleo de argan e óleo de ojon.

Para todos os tipos de cabelo que 
necessitam de hidratação intensa. 
RESULTADOS : Brilho intenso, 
hidratação profunda,  toque 
aveludado, sedosidade e maciez. Com 
sericina, colágeno, proteína hidrolisada 
do trigo.

Hidratação
Para cabelos  sem brilho e sem balanço. 
RESULTADOS : Maciez, efeito antiestático, 

maleabilida e anti-aging. 
Com  óleos de argan e 
macadâmia, proteína 
do trigo e sericina. 



Pós Coloração

Pós-Química

Vegano
O Kit Vegano Óleos Naturais D’Bianco 
foi formulado com os óleos nutritivos 
de Pracaxi, cálamo, mirra, canela, 
argila branca e oliva. Restauram 
a flexibilidade natural dos fios, 
aumentando o brilho e reduzindo o 
frizz dos cabelos. 
RESULTADOS: Cabelos mais macios e 
brilhantes, mantendo o movimento 
natural.

Indicado para cabelos com relaxamento, 
alisamento ou transformados quimicamente. 

RESULTADOS : Equilíbrio do 
pH, balanço e movimento, 
neutraliza resíduos 
químicos, brilho intenso 
e restauração do CMC. 
Contém semi di lino, 
arginina e sericina. 

Para cabelos com coloração, opacos 
e sem movimento. 

RESULTADOS : Realça a 
cor dos pigmentos e 
durabilidade da cor. 
Com hidrolisado de 
quinoa e d-pantenol.
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P O R T F Ó L I O  D E  S E R V I Ç O S



Lave os cabelos com o Shampoo Banho de Ouro 
D’Bianco, enxágue e remova a umidade com 
uma toalha. 

Aplique o Bálsamo Catiônico D’Bianco deixando 
agir no cabelo de 5 a 10 minutos de acordo com 
o ressecamento da fibra capilar e enxágue em 
seguida.

Aplique o Condicionador Hidratação D’Bianco 
massageando por 3 minutos e enxágue em 
seguida.

Finalize com DB Cream D’Bianco e escove se desejar.

1 2 3 4

HIDRATAÇÃO
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Adiciona água e vitaminas, deixando os cabelos 
saudáveis e brilhosos.

Objetivo

+ -20 min

LAVAR

ESCOVAR



1 2 3 4

Lave os cabelos com Shampoo Turin D’Bianco, 
enxágue e remova a umidade com uma toalha.

Em um recipiente não metálica misture a Máscara 
Deep Hidratation D’Bianco, a Máscara Btox Turin 
D’Bianco e 5 gotas do Óleo de Argan D’Bianco 
(opcional) na proporção indicada na tabela ao 
lado. Deixe agir de 10 a 15 minutos sob fonte de 
calor e enxágue.

Aplique o Condicionador Pós Química D’Bianco, 
massageando por 3 minutos e enxágue. 

Finalize com DB Cream D’Bianco e escove se
necessário.

RECONSTRUÇÃO MOLECULAR 
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Indicados para cabelos fragilizados, danificados 
quimicamente e/ou por ação natural do meio 
ambiente.

Cabelo curto 3ml / 3g de cada máscara
8ml / 8g de cada máscara
12ml / 12g  de cada máscara

Cabelo médio
Cabelo longo 

Objetivo

+ - 30 min

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR



Lave os cabelos com Shampoo Turin D’Bianco, 
enxágue e remova a umidade com uma toalha.

Aplique a Queratina Hidrolisada Turin D’Bianco 
juntamente com a Máscara Deep Hydration Turin 
D’Bianco de acordo com as medidas informadas 
na tabela, enluvando mecha por mecha 
suavemente. Deixe agir por 15 minutos sob fonte 
de calor e enxágue.

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco 
massageando suavemente por 3 minutos e 
enxágue.

Finalize com DB Cream D’Bianco, escove e pranche.

QUERATINIZAÇÃO CAUTERIZAÇÃO
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Tratamento que cicatriza a cutícula do cabelo para 
que as proteínas depositadas permaneçam mais 
tempo nos fios, corrigindo a estrutura capilar.

Objetivo

+ - 35 min

Cabelo curto 3ml / 3g de ambos os produtos 
5ml / 5g de queratina para 8ml/8g máscara 

7ml/7g de queratina para 12ml/12g de máscara
Cabelo médio
Cabelo longo 

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

PRANCHAR

1 2 3 4



Lave os cabelos com o Shampoo Absolut Treatment 
D’Bianco, enxágue e remova a umidade com uma 
toalha.

Aplique a Máscara Absolut Treatment D’Bianco 
com 3 gotas do Óleo de Argan D’Bianco, enluvando 
mecha por mecha. Coloque uma fonte de calor e 
deixe agir de 10 a 15 minutos e enxágue.

Aplique o Condicionador Absolut D’Bianco 
deixando agir por 5 minutos e enxágue.

Finalize com DB Cream D’Bianco escovando os 
cabelos.

NUTRIÇÃO
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Indicado para cabelos ressecados e danificados. 
Repõe os lipídios, aminoácidos, vitaminas e 
proteínas, resultando em cabelos saudáveis, 
fortalecidos com brilho e maciez.

Objetivo

+ - 30 min

LAVAR

ENLUVAR

ESCOVAR

1 2 3 4



Lave os cabelos com o Shampoo Rescue S.O.S 
D’Bianco até que fiquem completamente limpos 
e remova a umidade com uma toalha.

Aplique o Bálsamo Restaurador Rescue S.O.S 
D’Bianco, enluvando toda extensão dos fios. Deixe 
agir por 10 minutos e não enxágue.

Aplique o Bálsamo Reconstrutor Rescue S.O.S 
D’Bianco, deixando agir por 10 minutos. Enxágue 
os cabelos, removendo todo produto.

Aplique o Bálsamo Banho de Ouro D’Bianco com 10 
gotas de Óleo de Argan D’Bianco (opcional), deixe 
agir por 10 minutos, enxágue e seque com secador. 
Finalize com os finalizadores D’Bianco.

RESCUE S.O.S RESTAURADOR 
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Restaurar a fibra capilar de cabelos danificados 
com elasticidade excessiva e sem resistência, 
devolvendo a estrutura interna do cabelo.

Objetivo

+ - 40 min

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

1 2 3 4



Aplique o Shampoo Anti-Resíduo Nano Organic 
D’Bianco, enxágue e remova 90% da umidade 
com uma toalha.

Aplique o DBtoxx Redutor de Volumes Nano 
Organic D’Bianco enluvando mecha por mecha 
suavemente, deixando agir por 30 minutos. 
Enxágue, removendo 100% do produto, escove e 
pranche.

Aplique a Mask Cationic Nano Organic D’Bianco, 
acrescente algumas gotas Óleo de Argan 
D’Bianco (opcional). Com o auxílio de um pente, 
espalhe o produto por todos os fios. Deixe agir por 
10 minutos e enxágue.

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco, 
deixe agir por 3 minutos, enxágue e finalize com a 
linha de finalizadores D’Bianco.

REDUTOR DBTOXX
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Reduzir levemente o volume dos cabelos, 
controlando o frizz e deixando a fibra capilar com 
toque macio e aveludado.

Objetivo

+ - 50 min

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

PRANCHAR

1 2 3 4



Lave os cabelos com o Shampoo Anti-Resíduo 
Nano Organic D’Bianco, enxágue e remova a 
umidade com uma toalha.

Aplique o Bálsamo Banho de Ouro D’Bianco, 
acrescente de 5 a 10 gotas do Óleo de Argan, 
enluve os cabelos, deixe agir por 5 minutos e 
enxágue.

Aplique o Condicionador Pós Química D’Bianco, 
deixe agir por 3 minutos e enxágue após, escove 
e pranche.

BLINDAGEM CATIÔNICA  
PASSO A PASSO

1

2

3

Devolver aos cabelos as cargas positivas que 
foram perdidas pelos diversos processos químicos 
e naturais. 

Objetivo

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

PRANCHAR

+ - 25 min

1 2 3



Lave os cabelos com Shampoo Anti-Resíduo 
Nano Organic D’Bianco, enxágue e remova a 
umidade com uma toalha.

Aplique o Bálsamo Nano Organic D’Bianco 
penteando e alinhando os fios (evitar contato 
com couro cabeludo). Deixe agir de 30 a 90 
minutos e enxágue. Escove e pranche os cabelos 
(para um resultado mais eficaz aconselha-se a 
pranchar de 8 a 12 vezes cada mecha, conforme 
análise de cada tipo de cabelo).

-> Recomenda-se fazer teste de mecha.
-> Recomenda-se utilizar mechas finas
-> Cabelos coloridos ou com mechas:
     - Recomenda-se pranchar a 180º graus celsius
    - Recomenda-se retirar 100% do produto após              
    tempo de pausa do passo 2. 

Molhe os cabelos e aplique a Mask Cationic Nano 
Organic D’Bianco acrescente algumas gotas de 
Óleo de Argan, enluve os cabelos, deixe agir por 
10 minutos e enxágue.

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco e 
deixe agir por 3 minutos. Enxague e finalize com os 
finalizadores D’Bianco.

REALINHAMENTO CAPILAR 
PASSO A PASSO

OBS:

1

2

3

4

Reduzir o volume e o frizz dos cabelos chegando 
ao efeito liso, realinhando a fibra capilar 
deixando-o macio e estruturado.

Objetivo

+ - 90 min

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

PRANCHAR

PENTEAR

1 2 3 4



Lave os cabelos com Shampoo Rescue S.O.S 
D’Bianco. Enxágue e remova a umidade com 
uma toalha. 

Aplique o Bálsamo de Ouro D’Bianco enluvando, 
deixe agir por 15 minutos e enxágue.

Aplique o Condicionador Work Salone D’Bianco, 
deixe agir por 3 minutos e enxágue.

Aplique o DB Cream D’Bianco e prossiga com 
a escova.

ESCOVA COLOR PROTECT
PASSO A PASSO

1

2

3

4

Protege os pigmentos que foram inseridos no córtex 
através da coloração, concedendo brilho, maciez e 
suavidade ao cabelo.

Objetivo

+ - 30 min

LAVAR

ESCOVAR

ENLUVAR

1 2 3 4



As cutículas (parte externa) estão 
seladas, mas podem ter alguma 
dificuldade para receber os nutrientes 
dos produtos capilares. Para esse 
estado, hidratação é a palavra de 
ordem.

Você pode seguir essa agenda:

Semana 1: hidratação, nutrição e 
reconstrução
Semana 2: hidratação, hidratação 
e nutrição
Semana 3: hidratação, nutrição e
 hidratação
Semana 4: hidratação, nutrição e 
hidratação

Para esse resultado, a nutrição  precisa 
ser reforçada. Procure usar produtos 
com óleos naturais e manteiga em 
suas fórmulas.

Você pode seguir essa agenda:

Semana 1: nutrição, hidratação e 
hidratação
Semana 2: nutrição, nutrição e 
hidratação
Semana 3: nutrição, hidratação e 
nutrição
Semana 4: nutrição, hidratação e 
hidratação

É um calendário de quatro semanas que intercala hidratação, nutrição e reconstrução.
Esse calendário capilar, que pode ser feito em todos os tipos de cabelo, possui 4 semanas 
com hidratação, nutrição e reconstrução.
O ideal é deixar um espaçamento de 48 horas entre cada tratamento.

Antes de começar a seguir o cronograma capilar, você precisa fazer o teste da 
porosidade para saber qual tratamento precisa ser reforçado.
O teste de porosidade e feito pelo profissional e resulta nas seguintes ações abaixo, 
dependendo da análise prévia.

Alerta vermelho! Seu cabelo está com 
alta porosidade. As cutículas estão 
abertas e não conseguem segurar os 
nutrientes e proteínas dos produtos que 
você está usando. Portanto, capriche 
nas reconstruções com máscaras, 
de preferência, com queratina e 
aminoácidos na fórmula.

Você pode seguir essa agenda:

Semana 1: hidratação, nutrição e 
reconstrução 
Semana 2: hidratação, nutrição e 
reconstrução
Semana 3: hidratação, nutrição e 
hidratação
Semana 4: hidratação, nutrição e
hidratação

Cronograma capilar

Cronograma capilar para seu tipo de cabelo

Cabelo com baixa porosidade: Cabelo com alta porosidade: Cabelo com media porosidade:



Acesse nosso site para mais informações

Clique aqui

https://dbianco.com.br/


Nossa marca surgiu com o intuito de se tornar referência no mercado na área de atuação .
cosméticosprofissionais. Vejo diariamente a satisfação de clientes felizes com os resultados 
Primamos também pelo atendimento ao cliente, entendendo suas necessidades e dores, o que 
nos faz diferentes e inovadores do mercado.
 
Cada distribuidor para nós é único e recebe a atenção individual.
Desenvolvemos nossos próprios produtos e isso nos permitiu nos especializarmos naquilo que 
consideramos mais importante: Excelência em tratamento e a valorização da beleza de cada um. 
Foram anos dedicados a pesquisas e desenvolvimento de produtos que proporciona conforto 
e prazer ao dia a dia, porque sabemos que o momento de se cuidar é fundamental e nos 
orgulhamos em fazer parte disso.

Sérgio Bianco



/dbiancoficial

www.dbianco.com.br

@dbiancoficial


