










Auxilia na limpeza da pele, 

inibe a proliferação da acne. 

Específico para pele oleosa.



Os Óleos corporais
trazem 3 aromas com 
essênicias naturais
da amazônia



O Gel Redutor NABI Cosméticos possui em sua 

formulação substâncias de ação lipolítica poten-

cializada. Além de possuir a sinergia da cânfora 

e mentol, possui em sua fórmula um complexo 

de extratos vegetais bioativos, responsáveis 

pela lipólise.

 É ela que garante a redução de gorduras local-

izadas. O Gel Redutor ainda estimula a pro-

dução de colágeno, promovendo a firmeza e 

regeneração da pele. Combate o estresse oxida-

tivo reduzindo a produção de radicais livres e 

normaliza a microcirculação ativando a circu-

lação local. Desta forma promove a queima da 

gordura localizada.
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Colônias





Para os cuidados com a beleza e 

saúde dos cabelos, a Nabi 

desenvolveu uma linha capilar 

que age nas mais diversas cama-

das do fio utilizando modernas 

tecnologias associadas a ingre-

dientes de origem natural.  

Na sua composição existem bioativos inteligentes 
promovendo reestruturação interna e externa.

Promove ação condicionante e confere toque sedoso e 
suave aos fios.

Micropartículas fazem com que os seus cabelos fiquem 
hidratados, macios, sedosos e brilhantes. Tudo isso com 
levesa e aspecto natural.

Linha Capilar



Linha Capilar

Desenvolvida com tecnologia italiana, essa linha de pro-

dutos dá um resultado fantástico aos cabelos com a re-

posição da queratina, principalmente para fios muito 

danificados, ressecados, com pontas duplas, quebradiços, 

desidratados por tinturas ou por uso excessivo de seca-

dores e escova definitiva. Recompõe os fios deixando-os 

com muito mais brilho, maciez e força.



Especialmente desenvolvido para o tratamento pós-cau-

terização e procedimentos químicos. Seus componentes 

limpam, hidratam e condicionam os fios sem causar 

danos. Uma linha para uso pessoal proporcionando 

restauração, maleabilidade, hidratação e condiciona-

mento para fios mais sedosos, brilhantes e saudáveis. 

Linha Capilar



Linha Capilar
O realinhamento Amino Nutritivo é uma alternativa para 

as escovas progressivas e inteligentes. Não contém formol

em sua composição e usa tecnologia exclusiva

com moléculas inovadoras para o realinhamento

dos fios rebeldes e volumosos. Sua ação 

                     reduz o volume e diminui o frizz,

                            além de proporcionar brilho,                            além de proporcionar brilho,

                                        movimento e aspecto 

                                          natural aos cabelos

                                           sem danificar sua 

                                       estrutura.



Micropartículas fazem com que os seus cabelos fiquem 
hidratados, macios, sedosos, brilhantes. Tudo isso com 
levesa e aspecto natural.

Na sua composição existem bioativos inteligentes 
promovendo reestruturação interna e externa.

Linha Capilar
Os produtos para uso pessoal trazem 

toda qualidade e biotecnologia para

os cuidados diários dos cabelos.



Linha Capilar

Possui uma associação de óleos exóticos nutritivos (Óleo de Cálamo + Mirra + 

Oliva + Canela) compostos por resina natural que promove a selagem dos fios, 

mantendo a hidratação e maciez conferindo benefícios funcionais múltiplos 

(ação anti-frizz e redução de volume, ação anti-ressecamento da fibra, efeito

nutri-disciplinante).

Fórmula leve usado para 

reparação e brilho do dia a dia

com leve proteção anti- térmica.





princípios ativos da proteí-
na hidrolisada do leite, 
com sais minerais que 

restauram  as propriedades 
naturais do cabelo

Shampoo
condicionador e
restaurador de pontas de 
Iogurte



Leave-In
Creme para pentear






