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 Problemas com porosidade 
e frizz? A WidiCare te ajuda 
 

 
O acidificante Infusão 2.0 é ideal e equilibrado
para cabelos que estão muito porosos, 
desvitalizados, sem brilho e com frizz. Sua 
fórmula conta com ativos vegetais que irão 
controlar o pH do fio, neutralizando a 
porosidade selando as cutículas, conferindo 
brilho e maciez. Indicado também para cabelos 
que passaram por processos de coloração, 
descoloração ou processos químicos. 
 

Shampoo e Condicionador  

em BARRA 

 Troque sua tiara comum por 
uma TIARA DE CETIM e 
perceba as diferenças 

A LOLA acaba de lançar os 
shampoos e condicionadores em 
barra. Super econômicos e 
práticos, eles são ótimos para levar 
em viagens. Cada barrinha pode 
render até 80 lavagens! Também 
são totalmente sustentáveis, 
naturais,  veganos e com 
embalagem reciclável e livre de 
plástico. Escolha sua versão: 
Nutritivo: perfeito para quem 
busca cabelos mais resistentes e 
saudáveis. Possui propriedades 
nutritivas e emolientes e os 
seguintes ativos: Hemisqualane 
Vegetal, que nutre e restaura a 
densidade dos fios; Complexo 
Proteico, que repõe proteínas; e 
Óleo de Amêndoas Doces, que 
repara o cabelo danificado. 

Lisos: garante aos fios maciez e 
brilho, devido a suas propriedades 
hidratantes e protetoras. Com 
Extrato de Linhaça, Extrato de 
Algas e Óleo de Rícino, a linha 
melhora a penteabilidade do 
cabelo, alinha as cutículas e 
restaura a elasticidade e o brilho 
dos fios. 
Cachos: com propriedades 
remineralizantes e hidratantes, 
proporciona fios mais fortes e 
macios. É composto pelo agente 
hidratante Sodium PCA, que reduz 
a estática e o frizz, Acquasalina, 
que restaura o equilíbrio mineral 
do cabelo, e Óleo de Coco, ótimo 
para a melhora da penteabilidade a 
seco e a úmido. 

 O tradicional algodão é um tecido com fibras 
mais rústicas e ásperas. Estas fibras causam 
atrito nos seus fios de cabelo, provocando 
frizz e prejudicando os cabelos. O cetim é um 
tecido de fibras super lisas, o que reduz 
drasticamente o atrito da tiara com os fios. 
Temos diversas estampas. Ah, não esqueça da 
touca de cetim para dormir está certo? 

 

    



Linha infantil LOLA KIDS 
Para mini Loletes e Lolitos de 3 a 12 anos, a LOLA lançou a linha LOLA KIDS que chegou para salvar as nossas 
crianças das encrencas capilares. 98% de ingredientes de origem natural, certificada pela Cosmécert, vegana, cruelty 
Free, e com perfumação vinda de exclusivamente de óleos essenciais. Cabelos macios, brilhosos e saudáveis sempre! 
 
Para cabelinhos cacheados, lisos e claros, todas as linhas têm Shampoo, Condicionador e Creme de Pentear. 
 

   
MEU CACHINHO MINHA CAMOMILINHA MEU LISINHO 

Para cabelos crespinhos e 
cacheadinhos. com infusão de Extrato 
de Aloe Vera e Calêndula. Cachinhos 

definidos, leves e macios 

Para cabelos claros, macios e 
iluminados e com uma cheirosíssima 

infusão de extratos de Camomila 
e Limão Siciliano 

Para cabelos lisos, leves e macios e 
com uma infusão de extratos de 

Linhaça e Maçã. 

 

Nova 
Profissional de 
Corte 
Novos horários e 
mais vagas 
 

Após 4 meses de muito treinamento, esforço, cursos 
e modelos, Camila Lima, que era nossa assistente 
em lavatório, se tornou nossa nova cabelereira 
disponibilizando mais vagas para corte, facilitando 
ainda mais o seu agendamento. Parabéns, Camila! 

 

 Também temos 
uma nova Colorista 
Colorações todos os 
dias, de segunda a 
sábado 
 
Outra assistente de nossa equipe também estudou muito e 
para ocupar uma nova vaga de colorista em nosso espaço. 
Agora, Regina Macedo também é a responsável por 
transformar seus sonhos em cores e, juntamente com o 
Marcelo Vaz, agora são disponibilizadas vagas para 
coloração todos os dias! Parabéns, Regina! 

  

 

Chroma Id, a nova tecnologia 
Schwarzkopf chega ao SPA dos Cachos 
CHROMA ID é o primeiro sistema de mistura e tonalização 
semipermanente 100% personalizável com Tecnologia Bonding 
(reforça as pontes estruturais na haste capilar para um cabelo 
fortalecido) integrada, para um cuidado intensivo. Com possibilidades 
infinitas de coloração, expressa a verdadeira identidade de cada cliente 
– do louro mais natural ao rosa mais ousado. Tudo isso sem danificar o 
cabelo. 
 
CHROMA ID possui uma vasta gama de máscaras de cor que permitem 
realizar Serviços de neutralização. tons pastel e de refrescamento de cor. 
A Queratina e Pantenol em sua composição oferecem cuidado em 
profundidade e selam a cutícula exterior.  



 

 Você pode doar: 
Feijão, Arroz, Macarrão, Fubá, Material de 
Limpeza 

Para cada quilo doado, você ganha de brinde: 

Óleo INOAR FLOR DE 
LÓTUS 

ÓLEO INOAR FIBRA DE 
BAMBU 

  

Campanha Spa dos Cachos de Arrecadação de Alimentos 
No mês de maio, continuaremos arrecadando alimentos para doação a quem mais precisa nesse momento tão difícil. 
A instituição escolhida foi o Lar do Neném, instituição que há 43 anos acolhe meninos e meninas de 0 a 3 anos, em 
situação de grave risco social ou abandono, 
 
No mês de abril, arrecadamos cerca de 70 quilos de alimentos. Conforme prometemos, acrescentamos ao montante 

arrecadado 50%, totalizando a doação de 105 quilos. Vamos juntos bater esse recorde esse mês? o m 
  
  
 
 
 
 
 
 
Agendamentos: 81 3031.1291 ou 81 3072.6004 
Agendamentos ON-LINE: www.spadoscachos.com.br 
Não agendamos via whatsapp ou via Instagram 
 
Whatsapp para dúvidas de coloração: 81 99641.2616 
Será respondido por um de nossos coloristas. Orçamentos 
tem valor fixo. Consultar nosso Instagram 
 
Instagram: spadocachosmeucabelolindo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Loja ON-LINE: www.meucabelolindo.com.br 
Compras via whatsapp: 81 9 9542.0635 
 
Entregas via motoboy (pagamento pode ser efetuado 
na entrega): 
 
Recife – R$ 10,00 
Olinda, Jaboatão, Paulista e Camaragibe: R$ 15,00 
Pedidos acima de R$ 150,00 – Entrega grátis 

 

 

 

 


