
• Para todos os tipos de cabelo

• Cuidado diário e brilho intenso

• pH balanceado e sem adição de sal

• Componentes suaves e naturais

LINHA NEUTRIX

• Formulação com filtro solar

• Zero % de Parabenos

O Shampoo Neutro Perolado Grifil possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 5,0. Aplicar o Shampoo Neutro Perolado nos 
cabelos molhados, massagear bem até formar espuma densa. 
Enxágue e em seguida aplique o Condicionador Neutro. 

O condicionador Neutro Perolado Grifil, possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 4,0. Aplicar uma pequena quantidade de 
Condicionador Neutro Perolado, massagear suavemente e deixar agir 
alguns minutos. Enxaguar em seguida. 

SHAMPOO 
NEUTRIX 
PEROLADO - 5L 

CONDICIONADOR 
NEUTRIX
PEROLADO - 5L 

1. SHAMPOO 
SOS 
300mL e 1L

• Recuperação de cabelos 
danificados por tratamentos 
químicos 

• Formulação com proteínas, 
aminoácidos e queratina

• Reconstrução capilar

• Recuperador SOS

• Para todos os tipos de cabelos

LINHA RECONSTRUTORA SOS 

• Fragrância 
marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR SOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA 
SOS  
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
DEFRIZANTE 
SOS
300mL e 1L

5. SUPER 7 
BLENDY SOS
90mL e 
240mL

6. FLUÍDO DE BIO 
QUERALISS 
LÍQUIDA SOS
120mL e 240mL

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Reconstrutor SOS nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma 
abundante. Enxágue em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade 
suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire 
o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Hidratação Reconstrutora SOS, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 
minutos e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO DEFRIZANTE - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e a Hidratação Reconstrutor SOS, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, 
massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar. 5) SUPER 7 BLENDY - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos e massagear bem. Recupera e 
hidrata com nutrientes e vitaminas especiais. 6) FLUÍDO DE BIO QUERALISS LÍQUIDA - pH 4,0. Lave os cabelos e aplique a queratina líquida no cabelo úmido, apenas no 
comprimento e nas pontas. Deixe agir por 10 minutos. Em seguida aplique a mascara hidratante enluvando mecha a mecha com a queratina ainda nos cabelos. Se preferir, após 
aplicar a queratina enxágue e hidrate os fios.

1. SHAMPOO 
HERBAL     
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Herbal nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA VEGETAL - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Herbal, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Herbal , massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 minutos e enxaguar em seguida. 4) TÔNICO CAPILAR 
- pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , aplicar o Tônico Capilar na raiz dos cabelos úmidos. Massageie e deixe agir por 20 minutos ou mais. Em seguida pode proceder 
com a hidratação da Linha Herbal. 5) LOÇÃO PARA PENTEAR - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e Hidratação Herbal Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie 
bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• À base de extratos vegetais de 
Jaborandi, Raspa de Juá e Mutamba

• Fortalecimento dos fios

• Tratamento 100% natural

• Formulação com 
proteínas e D’Pantenol

LINHA HERBAL

• Para todos os tipos de cabelos

• Fragrância marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONADOR 
HERBAL 
300mL e 1L 

3. MASSA VEGETAL 
HERBAL  
500g e 1kg 

4. TÔNICO 
CAPILAR 
HERBAL

 120 ML

5. LOÇÃO PARA 
PENTEAR 
HERBAL 

 300 ML

Criada em 2013 com o objetivo de atender os salões de beleza 
que procuravam em nossa indústria produtos exclusivamente 
oferecidos para profissionais.  

Desde então não para de conquistar mercado e de superar as 
expectativas das clientes e dos distribuidores em todo o Brasil. 

Em 2019 a marca foi relançada com novas embalagens.

QUEM TEM NÃO FICA SEM!

www.grifil.com.br

+55 31 3598-6861/grifilcosmeticosoficial@grifiloficial

CATÁLOGO 
DE PRODUTOS

PROFESSIONAL EXCLUSIVE 



• Pó descolorante abre até 9 tons

• Pó descolorante não levanta pó

LINHA ULTRA COLOR

• Pó descolorante ação ultra rápida

• OX perfeita para coloração e descoloração

O Pó Descolorante Ultra Color da Grifil Cosméticos Naturais abre até 9 tons nos 
cabelos, não levanta pó e conta com ação ultrarápida. 
MODO DE USAR: Acrescente a medida desejada do Pó Descolorante em um 
recipiente não metálico. Adicione o Oxidante aos poucos e misture até formar um 
creme homogêneo, sempre na proporção 1:2 – uma medida de Pó para duas 
medidas de OX. Siga rigorosamente as instruções de uso e faça os testes de toque e 
de mechas antes de aplicar. Após o término do tempo de ação, enxague bem com 
água morna e lavar os cabelos como de costume. Hidratar para melhor resultado. 
VER DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM. 

A Emulsão Reveladora OX PRO da Grifil é perfeita na preparação de procedimentos 
como coloração e descoloração. 
MODO DE USAR: Misturar a Emulsão com a tintura ou descolorante, conforme 
proporções de diluição aconselhadas para cada tipo de produto. VER DEMAIS 
RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM.

1. PÓ DESCOLRANTE 
ULTRA COLOR  
500g 

2. OX PRO EMULSÃO 
REVELADORA 
(10, 20, 30 e 40 VOL.)
900mL 

1. SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS 
ORGANICO 
300mL e 1L

O Gloss Orgânico Realinhador Grifil é um produto com ação de efeito liso perfeito, criando um filme sobre os fios e deixando os seus cabelos lisos e brilhantes por mais tempo. MODO DE 
USAR: Após lavar os cabelos com o Shampoo Antirresíduos, enxágue o cabelo e seque-os completamente. Em seguida aplique este produto com o auxílio de um pincel em toda a extensão 
dos fios. Seque e pranche, em temperatura entre 180 e 230 ºC, em pequenas mechas de 10 a 12 vezes. Após os cabelos esfriarem, aplicar a Máscara Reparadora, deixe agir por 10 minutos, 
após secar os cabelos e pranchá-los. Sugere-se coloração em cabelos tintos após o processo. 

• Dermatologicamente Testado

• Produto com ação de efeito liso perfeito

• Criando um filme sobre os fios 
e deixando os seus cabelos lisos 
e brilhantes por mais tempo

• Zero % Formol e Zero % 
Ácido Glioxílico

LINHA ORGÂNICA - REALINHADOR

LINHA ORGÂNICA
BOMTOX CAPILAR

• Dermatologicamente Testado

• Indicado para redução de volume dos 
fios

• Fórmula com alto teor nutritivo

• Anti pontas duplas

• Zero % Formol e Zero % Ácido Glioxílico

2. GLOSS ORGÂNICO 
REALINHADOR  
300mL e 1L 

3. MÁSCARA REPARADORA 
ORGÂNICA  
500g e 1kg 

4. BOMTOX CAPILAR 
500g e 1kg

Indicado para redução de volume dos fios. Fórmula 
com alto teor nutritivo. Anti pontas duplas. 

MODO DE USAR: Após lavar os cabelos com Shampoo 
Antirresíduos, aplicar em toda extensão dos fios. Deixar 
agir por 45 minutos, penteando os cabelos a cada 15 
minutos. Para um resultado mais liso enxaguar 
parcialmente, pranchar o cabelo com mechas finas. 
Quanto mais tempo deixar o produto agir e quanto 
mais finas as mechas, maior o resultado de 
realinhamento. Em seguida lavar o cabelo e finalizar 
com a Loção de Pentear. O intervalo entre aplicações 
do produto deve ser de no mínimo trinta dias.

• Neutraliza ação de químicas

• Ideal para cabelos danificados
• Com indicador de cor para 

presença de químicas alcalinas
• Desintoxica cabelos agredidos

• Zero % de Parabenos

LINHA DESINTOXICADORA

CREME NEUTRALIZANTE DESINTOXICADOR CAPILAR - 500g e 1kg

O Creme Neutralizante Desintoxicador Capilar Grifil foi desenvolvido para recuperar e tratar os cabelos danificados pela ação da 
química, agressão do sol e praia; sua fórmula rica em proteínas e nano aminoácidos age como reconstrutor e protetor dos fios, 
mantendo-os livres de agentes agressores. 

MODO DE USAR: pH 3,5. Aplicar o Creme Neutralizante nos cabelos, repetindo este processo até desaparecer a espuma rosada que 
indica a eliminação da agressão química normalizando assim o pH do cabelo. Em seguida retire todo o produto e aplique o Finalizador.

MODO DE USAR: 1) REPARADOR DE PONTAS - Composto por silicones. Elimina as pontas quebradiças e ressecadas, dando suavidade e brilho especial aos cabelos. Após lavar os cabelos aplique 
pequenas quantidades sobre os cabelos secos, principalmente nas pontas. Não enxaguar. 2) BRILHO FINALIZADOR - O Brilho Capilar Grifil, proporciona um lindo penteado, dando aos cabelos um 
acabamento especial. Aplicar no comprimento dos fios capilares para finalizar o penteado. 3) POMADA MODELADORA ULTRA BRILHO - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos 
cabelos secos ou levemente umedecidos. EFEITO MOLHADO. 4) POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos cabelos secos ou levemente 
umedecidos. EFEITO SECO. 5) GEL COLA ULTRA FIXAÇÃO - Aplique sobre os cabelos limpos e levemente úmidos. Modele de acordo com o penteado desejado.

LINHA FINALIZADORA

LINHA MEN

1. REPARADOR 
DE PONTAS       
35mL e 90mL 

2. BRILHO 
FINALIZA-
DOR  
60mL e 90mL 

3. POMADA 
MODELADORA 
ULTRA BRILHO 
150g 

4. POMADA 
MODELADORA 
EFEITO TEIA  
55g

• Desenvolvida para finalizar penteados com toque 
profissional

• Perfeito para finalização no salão ou em 
casa

5. GEL COLA 
ULTRA FIXAÇÃO  
300g 

1. SHAMPOO 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
BIO CACHOS 
500g e 1kg

4. ATIVADOR 
BIO CACHOS 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Bio Cachos nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue em 
seguida. Se necessário, repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente 
do Condicionador Bio Cachos por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos retire o 
excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante Bio Cachos mecha por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir 
por 10 minutos. Enxágue abundantemente. 4) ATIVADOR - pH 4,0. Após lavar com os cabelos com o Shampoo e Condicionador Bio Cachos, aplique o Ativador Bio Cachos no cabelo úmido 
ou seco, do comprimento até as pontas. Amasse as mechas com movimentos de baixo para cima modelando seus cachos. Sem enxágue.

• Cachos perfeitos, definidos 
e brilhantes

• Com Óleo de Ojon

• Formulação rica em proteínas

• Ideal para o cuidado dos cabelos cacheados

• Zero % de Parabenos

LINHA BIO CACHOS

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplicar o Shampoo Platinum sobre os cabelos molhados e massagear bem. Em seguida enxágue e aplique o Condicionador Platinum. 
2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos úmidos. Massagear levemente e deixar agir por alguns minutos. Enxaguar em seguida. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Aplicar sobre os 
cabelos úmidos, mecha a mecha, deixar agir o tempo necessário para matização. Deve-se tomar o cuidado para não chumbar o cabelo.

• Matização Instantânea 
de loiros

• Desamarelador de cabelos 
grisalhos

• Proteção da cor

LINHA PLATINUM

• Hidratação Intensa

• Zero % de Parabenos

1. SHAMPOO PLATINUM 
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
PLATINUM 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
PLATINUM 
500g e 1kg 

1. SHAMPOO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

• Cabelos transformados em 1 minuto

• Efeito Desmaia Cabelo

• Formulação rica em Óleo de Coco

• Com Semi di Lino, Colágeno e Proteínas

• Produto de alto impacto

LINHA REALEZA

• Fragrância especial

• Zero % de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR REALEZA 
ÓLEO DE COCO 
300mL e 1L

3. HIDRATAÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Realeza nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) HIDRATAÇÃO - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Realeza, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO - pH 4,0. Após aplicar o 
Shampoo e Hidratação Realeza Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Hidratação intensa mãos e pés

• Composição com Ureia

• Age como luva protetora

• Ideal para peles secas e ásperas

• Perfume maravilhoso

• Zero % de Parabenos

• Enriquecido Ácido Salicílico e Glicerina

• Previne rachaduras e combate a aspereza

LINHA PLUS

O Creme Mãos e Pés Grifil 
possui ação hidratante e age 
como luva protetora. Com sua 
formulação completa combate 
as rachaduras, elimina a 
aspereza e perfuma a pele. 

MODO DE USAR: aplicar em 
movimentos circulares sobre a 
pele. Usar quantas vezes 
necessárias nas mãos e pés. 
Para aplicações noturnas 
aplicar e massagear bem.

CREME PARA MÃOS 
E PÉS - 80g

1. SHAMPOO ÓLEO DE 
CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de 
espuma abundante. Enxágue em seguida. Se necessário repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia, 
retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE
pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante mecha 
por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 3 minutos. Enxágue abundantemente. 4) LOÇÃO FINALIZADORA - pH 4,0. MODO DE 
USAR: Após aplicar o Shampoo e Máscara Óleo de Café Verde Grifil, aplique a Loção Finalizadora Óleo de Café Verde nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma 
finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Óleo de Café Verde e Óleo de 
Macadâmia com propriedades 
hidratantes, antioxidantes e 
antienvelhecimento

• Efeito Teia que age contra pontas duplas

• Hidratação profunda em 
apenas 3 minutos

• Aminoácidos e proteínas 
para recuperação de 
danos

LINHA CAFÉ VERDE

• Extrato de quiabo e aloe vera 
para cuidados especiais

• Fragrância excepcional

• Zero % de Parabenos 

2. CONDICIONADOR 
ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA 
HIDRATANTE ÓLEO 
DE CAFÉ E 
MACADÂMICA 
500g e 1kg 

4. LOÇÃO FINALIZADO-
RA ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e L



• Pó descolorante abre até 9 tons

• Pó descolorante não levanta pó

LINHA ULTRA COLOR

• Pó descolorante ação ultra rápida

• OX perfeita para coloração e descoloração

O Pó Descolorante Ultra Color da Grifil Cosméticos Naturais abre até 9 tons nos 
cabelos, não levanta pó e conta com ação ultrarápida. 
MODO DE USAR: Acrescente a medida desejada do Pó Descolorante em um 
recipiente não metálico. Adicione o Oxidante aos poucos e misture até formar um 
creme homogêneo, sempre na proporção 1:2 – uma medida de Pó para duas 
medidas de OX. Siga rigorosamente as instruções de uso e faça os testes de toque e 
de mechas antes de aplicar. Após o término do tempo de ação, enxague bem com 
água morna e lavar os cabelos como de costume. Hidratar para melhor resultado. 
VER DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM. 

A Emulsão Reveladora OX PRO da Grifil é perfeita na preparação de procedimentos 
como coloração e descoloração. 
MODO DE USAR: Misturar a Emulsão com a tintura ou descolorante, conforme 
proporções de diluição aconselhadas para cada tipo de produto. VER DEMAIS 
RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM.

1. PÓ DESCOLRANTE 
ULTRA COLOR  
500g 

2. OX PRO EMULSÃO 
REVELADORA 
(10, 20, 30 e 40 VOL.)
900mL 

1. SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS 
ORGANICO 
300mL e 1L

O Gloss Orgânico Realinhador Grifil é um produto com ação de efeito liso perfeito, criando um filme sobre os fios e deixando os seus cabelos lisos e brilhantes por mais tempo. MODO DE 
USAR: Após lavar os cabelos com o Shampoo Antirresíduos, enxágue o cabelo e seque-os completamente. Em seguida aplique este produto com o auxílio de um pincel em toda a extensão 
dos fios. Seque e pranche, em temperatura entre 180 e 230 ºC, em pequenas mechas de 10 a 12 vezes. Após os cabelos esfriarem, aplicar a Máscara Reparadora, deixe agir por 10 minutos, 
após secar os cabelos e pranchá-los. Sugere-se coloração em cabelos tintos após o processo. 

• Dermatologicamente Testado

• Produto com ação de efeito liso perfeito

• Criando um filme sobre os fios 
e deixando os seus cabelos lisos 
e brilhantes por mais tempo

• Zero % Formol e Zero % 
Ácido Glioxílico

LINHA ORGÂNICA - REALINHADOR

LINHA ORGÂNICA
BOMTOX CAPILAR

• Dermatologicamente Testado

• Indicado para redução de volume dos 
fios

• Fórmula com alto teor nutritivo

• Anti pontas duplas

• Zero % Formol e Zero % Ácido Glioxílico

2. GLOSS ORGÂNICO 
REALINHADOR  
300mL e 1L 

3. MÁSCARA REPARADORA 
ORGÂNICA  
500g e 1kg 

4. BOMTOX CAPILAR 
500g e 1kg

Indicado para redução de volume dos fios. Fórmula 
com alto teor nutritivo. Anti pontas duplas. 

MODO DE USAR: Após lavar os cabelos com Shampoo 
Antirresíduos, aplicar em toda extensão dos fios. Deixar 
agir por 45 minutos, penteando os cabelos a cada 15 
minutos. Para um resultado mais liso enxaguar 
parcialmente, pranchar o cabelo com mechas finas. 
Quanto mais tempo deixar o produto agir e quanto 
mais finas as mechas, maior o resultado de 
realinhamento. Em seguida lavar o cabelo e finalizar 
com a Loção de Pentear. O intervalo entre aplicações 
do produto deve ser de no mínimo trinta dias.

• Neutraliza ação de químicas

• Ideal para cabelos danificados
• Com indicador de cor para 

presença de químicas alcalinas
• Desintoxica cabelos agredidos

• Zero % de Parabenos

LINHA DESINTOXICADORA

CREME NEUTRALIZANTE DESINTOXICADOR CAPILAR - 500g e 1kg

O Creme Neutralizante Desintoxicador Capilar Grifil foi desenvolvido para recuperar e tratar os cabelos danificados pela ação da 
química, agressão do sol e praia; sua fórmula rica em proteínas e nano aminoácidos age como reconstrutor e protetor dos fios, 
mantendo-os livres de agentes agressores. 

MODO DE USAR: pH 3,5. Aplicar o Creme Neutralizante nos cabelos, repetindo este processo até desaparecer a espuma rosada que 
indica a eliminação da agressão química normalizando assim o pH do cabelo. Em seguida retire todo o produto e aplique o Finalizador.

MODO DE USAR: 1) REPARADOR DE PONTAS - Composto por silicones. Elimina as pontas quebradiças e ressecadas, dando suavidade e brilho especial aos cabelos. Após lavar os cabelos aplique 
pequenas quantidades sobre os cabelos secos, principalmente nas pontas. Não enxaguar. 2) BRILHO FINALIZADOR - O Brilho Capilar Grifil, proporciona um lindo penteado, dando aos cabelos um 
acabamento especial. Aplicar no comprimento dos fios capilares para finalizar o penteado. 3) POMADA MODELADORA ULTRA BRILHO - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos 
cabelos secos ou levemente umedecidos. EFEITO MOLHADO. 4) POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos cabelos secos ou levemente 
umedecidos. EFEITO SECO. 5) GEL COLA ULTRA FIXAÇÃO - Aplique sobre os cabelos limpos e levemente úmidos. Modele de acordo com o penteado desejado.

LINHA FINALIZADORA

LINHA MEN

1. REPARADOR 
DE PONTAS       
35mL e 90mL 

2. BRILHO 
FINALIZA-
DOR  
60mL e 90mL 

3. POMADA 
MODELADORA 
ULTRA BRILHO 
150g 

4. POMADA 
MODELADORA 
EFEITO TEIA  
55g

• Desenvolvida para finalizar penteados com toque 
profissional

• Perfeito para finalização no salão ou em 
casa

5. GEL COLA 
ULTRA FIXAÇÃO  
300g 

1. SHAMPOO 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
BIO CACHOS 
500g e 1kg

4. ATIVADOR 
BIO CACHOS 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Bio Cachos nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue em 
seguida. Se necessário, repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente 
do Condicionador Bio Cachos por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos retire o 
excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante Bio Cachos mecha por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir 
por 10 minutos. Enxágue abundantemente. 4) ATIVADOR - pH 4,0. Após lavar com os cabelos com o Shampoo e Condicionador Bio Cachos, aplique o Ativador Bio Cachos no cabelo úmido 
ou seco, do comprimento até as pontas. Amasse as mechas com movimentos de baixo para cima modelando seus cachos. Sem enxágue.

• Cachos perfeitos, definidos 
e brilhantes

• Com Óleo de Ojon

• Formulação rica em proteínas

• Ideal para o cuidado dos cabelos cacheados

• Zero % de Parabenos

LINHA BIO CACHOS

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplicar o Shampoo Platinum sobre os cabelos molhados e massagear bem. Em seguida enxágue e aplique o Condicionador Platinum. 
2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos úmidos. Massagear levemente e deixar agir por alguns minutos. Enxaguar em seguida. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Aplicar sobre os 
cabelos úmidos, mecha a mecha, deixar agir o tempo necessário para matização. Deve-se tomar o cuidado para não chumbar o cabelo.

• Matização Instantânea 
de loiros

• Desamarelador de cabelos 
grisalhos

• Proteção da cor

LINHA PLATINUM

• Hidratação Intensa

• Zero % de Parabenos

1. SHAMPOO PLATINUM 
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
PLATINUM 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
PLATINUM 
500g e 1kg 

1. SHAMPOO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

• Cabelos transformados em 1 minuto

• Efeito Desmaia Cabelo

• Formulação rica em Óleo de Coco

• Com Semi di Lino, Colágeno e Proteínas

• Produto de alto impacto

LINHA REALEZA

• Fragrância especial

• Zero % de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR REALEZA 
ÓLEO DE COCO 
300mL e 1L

3. HIDRATAÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Realeza nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) HIDRATAÇÃO - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Realeza, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO - pH 4,0. Após aplicar o 
Shampoo e Hidratação Realeza Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Hidratação intensa mãos e pés

• Composição com Ureia

• Age como luva protetora

• Ideal para peles secas e ásperas

• Perfume maravilhoso

• Zero % de Parabenos

• Enriquecido Ácido Salicílico e Glicerina

• Previne rachaduras e combate a aspereza

LINHA PLUS

O Creme Mãos e Pés Grifil 
possui ação hidratante e age 
como luva protetora. Com sua 
formulação completa combate 
as rachaduras, elimina a 
aspereza e perfuma a pele. 

MODO DE USAR: aplicar em 
movimentos circulares sobre a 
pele. Usar quantas vezes 
necessárias nas mãos e pés. 
Para aplicações noturnas 
aplicar e massagear bem.

CREME PARA MÃOS 
E PÉS - 80g

1. SHAMPOO ÓLEO DE 
CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de 
espuma abundante. Enxágue em seguida. Se necessário repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia, 
retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE
pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante mecha 
por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 3 minutos. Enxágue abundantemente. 4) LOÇÃO FINALIZADORA - pH 4,0. MODO DE 
USAR: Após aplicar o Shampoo e Máscara Óleo de Café Verde Grifil, aplique a Loção Finalizadora Óleo de Café Verde nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma 
finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Óleo de Café Verde e Óleo de 
Macadâmia com propriedades 
hidratantes, antioxidantes e 
antienvelhecimento

• Efeito Teia que age contra pontas duplas

• Hidratação profunda em 
apenas 3 minutos

• Aminoácidos e proteínas 
para recuperação de 
danos

LINHA CAFÉ VERDE

• Extrato de quiabo e aloe vera 
para cuidados especiais

• Fragrância excepcional

• Zero % de Parabenos 

2. CONDICIONADOR 
ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA 
HIDRATANTE ÓLEO 
DE CAFÉ E 
MACADÂMICA 
500g e 1kg 

4. LOÇÃO FINALIZADO-
RA ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e L



• Pó descolorante abre até 9 tons

• Pó descolorante não levanta pó

LINHA ULTRA COLOR

• Pó descolorante ação ultra rápida

• OX perfeita para coloração e descoloração

O Pó Descolorante Ultra Color da Grifil Cosméticos Naturais abre até 9 tons nos 
cabelos, não levanta pó e conta com ação ultrarápida. 
MODO DE USAR: Acrescente a medida desejada do Pó Descolorante em um 
recipiente não metálico. Adicione o Oxidante aos poucos e misture até formar um 
creme homogêneo, sempre na proporção 1:2 – uma medida de Pó para duas 
medidas de OX. Siga rigorosamente as instruções de uso e faça os testes de toque e 
de mechas antes de aplicar. Após o término do tempo de ação, enxague bem com 
água morna e lavar os cabelos como de costume. Hidratar para melhor resultado. 
VER DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM. 

A Emulsão Reveladora OX PRO da Grifil é perfeita na preparação de procedimentos 
como coloração e descoloração. 
MODO DE USAR: Misturar a Emulsão com a tintura ou descolorante, conforme 
proporções de diluição aconselhadas para cada tipo de produto. VER DEMAIS 
RECOMENDAÇÕES DE ROTULAGEM.

1. PÓ DESCOLRANTE 
ULTRA COLOR  
500g 

2. OX PRO EMULSÃO 
REVELADORA 
(10, 20, 30 e 40 VOL.)
900mL 

1. SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS 
ORGANICO 
300mL e 1L

O Gloss Orgânico Realinhador Grifil é um produto com ação de efeito liso perfeito, criando um filme sobre os fios e deixando os seus cabelos lisos e brilhantes por mais tempo. MODO DE 
USAR: Após lavar os cabelos com o Shampoo Antirresíduos, enxágue o cabelo e seque-os completamente. Em seguida aplique este produto com o auxílio de um pincel em toda a extensão 
dos fios. Seque e pranche, em temperatura entre 180 e 230 ºC, em pequenas mechas de 10 a 12 vezes. Após os cabelos esfriarem, aplicar a Máscara Reparadora, deixe agir por 10 minutos, 
após secar os cabelos e pranchá-los. Sugere-se coloração em cabelos tintos após o processo. 

• Dermatologicamente Testado

• Produto com ação de efeito liso perfeito

• Criando um filme sobre os fios 
e deixando os seus cabelos lisos 
e brilhantes por mais tempo

• Zero % Formol e Zero % 
Ácido Glioxílico

LINHA ORGÂNICA - REALINHADOR

LINHA ORGÂNICA
BOMTOX CAPILAR

• Dermatologicamente Testado

• Indicado para redução de volume dos 
fios

• Fórmula com alto teor nutritivo

• Anti pontas duplas

• Zero % Formol e Zero % Ácido Glioxílico

2. GLOSS ORGÂNICO 
REALINHADOR  
300mL e 1L 

3. MÁSCARA REPARADORA 
ORGÂNICA  
500g e 1kg 

4. BOMTOX CAPILAR 
500g e 1kg

Indicado para redução de volume dos fios. Fórmula 
com alto teor nutritivo. Anti pontas duplas. 

MODO DE USAR: Após lavar os cabelos com Shampoo 
Antirresíduos, aplicar em toda extensão dos fios. Deixar 
agir por 45 minutos, penteando os cabelos a cada 15 
minutos. Para um resultado mais liso enxaguar 
parcialmente, pranchar o cabelo com mechas finas. 
Quanto mais tempo deixar o produto agir e quanto 
mais finas as mechas, maior o resultado de 
realinhamento. Em seguida lavar o cabelo e finalizar 
com a Loção de Pentear. O intervalo entre aplicações 
do produto deve ser de no mínimo trinta dias.

• Neutraliza ação de químicas

• Ideal para cabelos danificados
• Com indicador de cor para 

presença de químicas alcalinas
• Desintoxica cabelos agredidos

• Zero % de Parabenos

LINHA DESINTOXICADORA

CREME NEUTRALIZANTE DESINTOXICADOR CAPILAR - 500g e 1kg

O Creme Neutralizante Desintoxicador Capilar Grifil foi desenvolvido para recuperar e tratar os cabelos danificados pela ação da 
química, agressão do sol e praia; sua fórmula rica em proteínas e nano aminoácidos age como reconstrutor e protetor dos fios, 
mantendo-os livres de agentes agressores. 

MODO DE USAR: pH 3,5. Aplicar o Creme Neutralizante nos cabelos, repetindo este processo até desaparecer a espuma rosada que 
indica a eliminação da agressão química normalizando assim o pH do cabelo. Em seguida retire todo o produto e aplique o Finalizador.

MODO DE USAR: 1) REPARADOR DE PONTAS - Composto por silicones. Elimina as pontas quebradiças e ressecadas, dando suavidade e brilho especial aos cabelos. Após lavar os cabelos aplique 
pequenas quantidades sobre os cabelos secos, principalmente nas pontas. Não enxaguar. 2) BRILHO FINALIZADOR - O Brilho Capilar Grifil, proporciona um lindo penteado, dando aos cabelos um 
acabamento especial. Aplicar no comprimento dos fios capilares para finalizar o penteado. 3) POMADA MODELADORA ULTRA BRILHO - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos 
cabelos secos ou levemente umedecidos. EFEITO MOLHADO. 4) POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - Espalhar uma pequena quantidade nas mãos e aplicar nos cabelos secos ou levemente 
umedecidos. EFEITO SECO. 5) GEL COLA ULTRA FIXAÇÃO - Aplique sobre os cabelos limpos e levemente úmidos. Modele de acordo com o penteado desejado.

LINHA FINALIZADORA

LINHA MEN

1. REPARADOR 
DE PONTAS       
35mL e 90mL 

2. BRILHO 
FINALIZA-
DOR  
60mL e 90mL 

3. POMADA 
MODELADORA 
ULTRA BRILHO 
150g 

4. POMADA 
MODELADORA 
EFEITO TEIA  
55g

• Desenvolvida para finalizar penteados com toque 
profissional

• Perfeito para finalização no salão ou em 
casa

5. GEL COLA 
ULTRA FIXAÇÃO  
300g 

1. SHAMPOO 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
BIO CACHOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
BIO CACHOS 
500g e 1kg

4. ATIVADOR 
BIO CACHOS 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Bio Cachos nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue em 
seguida. Se necessário, repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente 
do Condicionador Bio Cachos por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Bio Cachos retire o 
excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante Bio Cachos mecha por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir 
por 10 minutos. Enxágue abundantemente. 4) ATIVADOR - pH 4,0. Após lavar com os cabelos com o Shampoo e Condicionador Bio Cachos, aplique o Ativador Bio Cachos no cabelo úmido 
ou seco, do comprimento até as pontas. Amasse as mechas com movimentos de baixo para cima modelando seus cachos. Sem enxágue.

• Cachos perfeitos, definidos 
e brilhantes

• Com Óleo de Ojon

• Formulação rica em proteínas

• Ideal para o cuidado dos cabelos cacheados

• Zero % de Parabenos

LINHA BIO CACHOS

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplicar o Shampoo Platinum sobre os cabelos molhados e massagear bem. Em seguida enxágue e aplique o Condicionador Platinum. 
2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos úmidos. Massagear levemente e deixar agir por alguns minutos. Enxaguar em seguida. 3) MÁSCARA HIDRATANTE - pH 4,0. Aplicar sobre os 
cabelos úmidos, mecha a mecha, deixar agir o tempo necessário para matização. Deve-se tomar o cuidado para não chumbar o cabelo.

• Matização Instantânea 
de loiros

• Desamarelador de cabelos 
grisalhos

• Proteção da cor

LINHA PLATINUM

• Hidratação Intensa

• Zero % de Parabenos

1. SHAMPOO PLATINUM 
300mL e 1L

2. CONDICIONADOR 
PLATINUM 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA HIDRATANTE 
PLATINUM 
500g e 1kg 

1. SHAMPOO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

• Cabelos transformados em 1 minuto

• Efeito Desmaia Cabelo

• Formulação rica em Óleo de Coco

• Com Semi di Lino, Colágeno e Proteínas

• Produto de alto impacto

LINHA REALEZA

• Fragrância especial

• Zero % de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR REALEZA 
ÓLEO DE COCO 
300mL e 1L

3. HIDRATAÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
REALEZA ÓLEO 
DE COCO 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Realeza nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) HIDRATAÇÃO - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Realeza, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Realeza, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO - pH 4,0. Após aplicar o 
Shampoo e Hidratação Realeza Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Hidratação intensa mãos e pés

• Composição com Ureia

• Age como luva protetora

• Ideal para peles secas e ásperas

• Perfume maravilhoso

• Zero % de Parabenos

• Enriquecido Ácido Salicílico e Glicerina

• Previne rachaduras e combate a aspereza

LINHA PLUS

O Creme Mãos e Pés Grifil 
possui ação hidratante e age 
como luva protetora. Com sua 
formulação completa combate 
as rachaduras, elimina a 
aspereza e perfuma a pele. 

MODO DE USAR: aplicar em 
movimentos circulares sobre a 
pele. Usar quantas vezes 
necessárias nas mãos e pés. 
Para aplicações noturnas 
aplicar e massagear bem.

CREME PARA MÃOS 
E PÉS - 80g

1. SHAMPOO ÓLEO DE 
CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de 
espuma abundante. Enxágue em seguida. Se necessário repita a operação. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia, 
retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA HIDRATANTE
pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Óleo de Café Verde e Macadâmia retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Máscara Hidratante mecha 
por mecha, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 3 minutos. Enxágue abundantemente. 4) LOÇÃO FINALIZADORA - pH 4,0. MODO DE 
USAR: Após aplicar o Shampoo e Máscara Óleo de Café Verde Grifil, aplique a Loção Finalizadora Óleo de Café Verde nos cabelos úmidos, massageie bem e deixe agir, trazendo uma 
finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• Óleo de Café Verde e Óleo de 
Macadâmia com propriedades 
hidratantes, antioxidantes e 
antienvelhecimento

• Efeito Teia que age contra pontas duplas

• Hidratação profunda em 
apenas 3 minutos

• Aminoácidos e proteínas 
para recuperação de 
danos

LINHA CAFÉ VERDE

• Extrato de quiabo e aloe vera 
para cuidados especiais

• Fragrância excepcional

• Zero % de Parabenos 

2. CONDICIONADOR 
ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e 1L 

3. MÁSCARA 
HIDRATANTE ÓLEO 
DE CAFÉ E 
MACADÂMICA 
500g e 1kg 

4. LOÇÃO FINALIZADO-
RA ÓLEO DE CAFÉ E 
MACADÂMIA 
300mL e L



• Para todos os tipos de cabelo

• Cuidado diário e brilho intenso

• pH balanceado e sem adição de sal

• Componentes suaves e naturais

LINHA NEUTRIX

• Formulação com filtro solar

• Zero % de Parabenos

O Shampoo Neutro Perolado Grifil possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 5,0. Aplicar o Shampoo Neutro Perolado nos 
cabelos molhados, massagear bem até formar espuma densa. 
Enxágue e em seguida aplique o Condicionador Neutro. 

O condicionador Neutro Perolado Grifil, possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 4,0. Aplicar uma pequena quantidade de 
Condicionador Neutro Perolado, massagear suavemente e deixar agir 
alguns minutos. Enxaguar em seguida. 

SHAMPOO 
NEUTRIX 
PEROLADO - 5L 

CONDICIONADOR 
NEUTRIX
PEROLADO - 5L 

1. SHAMPOO 
SOS 
300mL e 1L

• Recuperação de cabelos 
danificados por tratamentos 
químicos 

• Formulação com proteínas, 
aminoácidos e queratina

• Reconstrução capilar

• Recuperador SOS

• Para todos os tipos de cabelos

LINHA RECONSTRUTORA SOS 

• Fragrância 
marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR SOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA 
SOS  
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
DEFRIZANTE 
SOS
300mL e 1L

5. SUPER 7 
BLENDY SOS
90mL e 
240mL

6. FLUÍDO DE BIO 
QUERALISS 
LÍQUIDA SOS
120mL e 240mL

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Reconstrutor SOS nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma 
abundante. Enxágue em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade 
suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire 
o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Hidratação Reconstrutora SOS, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 
minutos e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO DEFRIZANTE - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e a Hidratação Reconstrutor SOS, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, 
massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar. 5) SUPER 7 BLENDY - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos e massagear bem. Recupera e 
hidrata com nutrientes e vitaminas especiais. 6) FLUÍDO DE BIO QUERALISS LÍQUIDA - pH 4,0. Lave os cabelos e aplique a queratina líquida no cabelo úmido, apenas no 
comprimento e nas pontas. Deixe agir por 10 minutos. Em seguida aplique a mascara hidratante enluvando mecha a mecha com a queratina ainda nos cabelos. Se preferir, após 
aplicar a queratina enxágue e hidrate os fios.

1. SHAMPOO 
HERBAL     
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Herbal nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA VEGETAL - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Herbal, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Herbal , massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 minutos e enxaguar em seguida. 4) TÔNICO CAPILAR 
- pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , aplicar o Tônico Capilar na raiz dos cabelos úmidos. Massageie e deixe agir por 20 minutos ou mais. Em seguida pode proceder 
com a hidratação da Linha Herbal. 5) LOÇÃO PARA PENTEAR - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e Hidratação Herbal Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie 
bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• À base de extratos vegetais de 
Jaborandi, Raspa de Juá e Mutamba

• Fortalecimento dos fios

• Tratamento 100% natural

• Formulação com 
proteínas e D’Pantenol

LINHA HERBAL

• Para todos os tipos de cabelos

• Fragrância marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONADOR 
HERBAL 
300mL e 1L 

3. MASSA VEGETAL 
HERBAL  
500g e 1kg 

4. TÔNICO 
CAPILAR 
HERBAL

 120 ML

5. LOÇÃO PARA 
PENTEAR 
HERBAL 

 300 ML

Criada em 2013 com o objetivo de atender os salões de beleza 
que procuravam em nossa indústria produtos exclusivamente 
oferecidos para profissionais.  

Desde então não para de conquistar mercado e de superar as 
expectativas das clientes e dos distribuidores em todo o Brasil. 

Em 2019 a marca foi relançada com novas embalagens.

QUEM TEM NÃO FICA SEM!

www.grifil.com.br

+55 31 3598-6861/grifilcosmeticosoficial@grifiloficial

CATÁLOGO 
DE PRODUTOS

PROFESSIONAL EXCLUSIVE 



• Para todos os tipos de cabelo

• Cuidado diário e brilho intenso

• pH balanceado e sem adição de sal

• Componentes suaves e naturais

LINHA NEUTRIX

• Formulação com filtro solar

• Zero % de Parabenos

O Shampoo Neutro Perolado Grifil possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 5,0. Aplicar o Shampoo Neutro Perolado nos 
cabelos molhados, massagear bem até formar espuma densa. 
Enxágue e em seguida aplique o Condicionador Neutro. 

O condicionador Neutro Perolado Grifil, possui uma formulação leve e 
equilibrada que permite o uso diário, restaurando os fios e devolvendo 
brilho e vida aos cabelos. 
MODO DE USAR: pH 4,0. Aplicar uma pequena quantidade de 
Condicionador Neutro Perolado, massagear suavemente e deixar agir 
alguns minutos. Enxaguar em seguida. 

SHAMPOO 
NEUTRIX 
PEROLADO - 5L 

CONDICIONADOR 
NEUTRIX
PEROLADO - 5L 

1. SHAMPOO 
SOS 
300mL e 1L

• Recuperação de cabelos 
danificados por tratamentos 
químicos 

• Formulação com proteínas, 
aminoácidos e queratina

• Reconstrução capilar

• Recuperador SOS

• Para todos os tipos de cabelos

LINHA RECONSTRUTORA SOS 

• Fragrância 
marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONA-
DOR SOS  
300mL e 1L

3. MÁSCARA 
SOS  
500g e 1kg

4. LOÇÃO 
DEFRIZANTE 
SOS
300mL e 1L

5. SUPER 7 
BLENDY SOS
90mL e 
240mL

6. FLUÍDO DE BIO 
QUERALISS 
LÍQUIDA SOS
120mL e 240mL

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Reconstrutor SOS nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma 
abundante. Enxágue em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade 
suficiente do Condicionador por todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Reconstrutor SOS, retire 
o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente da Hidratação Reconstrutora SOS, massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 
minutos e enxaguar em seguida. 4) LOÇÃO DEFRIZANTE - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e a Hidratação Reconstrutor SOS, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, 
massageie bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar. 5) SUPER 7 BLENDY - pH 4,0. Aplicar sobre os cabelos e massagear bem. Recupera e 
hidrata com nutrientes e vitaminas especiais. 6) FLUÍDO DE BIO QUERALISS LÍQUIDA - pH 4,0. Lave os cabelos e aplique a queratina líquida no cabelo úmido, apenas no 
comprimento e nas pontas. Deixe agir por 10 minutos. Em seguida aplique a mascara hidratante enluvando mecha a mecha com a queratina ainda nos cabelos. Se preferir, após 
aplicar a queratina enxágue e hidrate os fios.

1. SHAMPOO 
HERBAL     
300mL e 1L

MODO DE USAR: 1) SHAMPOO - pH 5,0. Aplique o Shampoo Herbal nos cabelos molhados massageando com as pontas dos dedos até a formação de espuma abundante. Enxágue 
em seguida. 2) CONDICIONADOR - pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , retire o excesso de água dos fios e distribua quantidade suficiente do Condicionador por 
todo o comprimento. Enxágue com água em abundância. 3) MÁSCARA VEGETAL - pH 4,0. Após Lavar os cabelos com o Shampoo Herbal, retire o excesso de água dos fios e distribua 
quantidade suficiente da Hidratação Herbal , massageando do comprimento às pontas, de cima para baixo. Deixe agir por 10 minutos e enxaguar em seguida. 4) TÔNICO CAPILAR 
- pH 4,0. Após lavar os cabelos com o Shampoo Herbal , aplicar o Tônico Capilar na raiz dos cabelos úmidos. Massageie e deixe agir por 20 minutos ou mais. Em seguida pode proceder 
com a hidratação da Linha Herbal. 5) LOÇÃO PARA PENTEAR - pH 4,0. Após aplicar o Shampoo e Hidratação Herbal Grifil, aplique a Loção de Pentear nos cabelos úmidos, massageie 
bem e deixe agir, trazendo uma finalização perfeita. Não é necessário enxaguar.

• À base de extratos vegetais de 
Jaborandi, Raspa de Juá e Mutamba

• Fortalecimento dos fios

• Tratamento 100% natural

• Formulação com 
proteínas e D’Pantenol

LINHA HERBAL

• Para todos os tipos de cabelos

• Fragrância marcante

• Livre de Parabenos

2. CONDICIONADOR 
HERBAL 
300mL e 1L 

3. MASSA VEGETAL 
HERBAL  
500g e 1kg 

4. TÔNICO 
CAPILAR 
HERBAL

 120 ML

5. LOÇÃO PARA 
PENTEAR 
HERBAL 

 300 ML

Criada em 2013 com o objetivo de atender os salões de beleza 
que procuravam em nossa indústria produtos exclusivamente 
oferecidos para profissionais.  

Desde então não para de conquistar mercado e de superar as 
expectativas das clientes e dos distribuidores em todo o Brasil. 

Em 2019 a marca foi relançada com novas embalagens.

QUEM TEM NÃO FICA SEM!

www.grifil.com.br

+55 31 3598-6861/grifilcosmeticosoficial@grifiloficial
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