
Um jeito profi ssional de ser.



PARA UMA LIMPEZA 
PROFUNDA

SHAMPOO 2 EM 1
FOR MEN
00012017

O shampoo Alfa Look’s for men, 
especialmente desenvolvido 
para cabelos que sofrem 
desgastes diários, são frágeis 
e danifi cados. Devido às nano 
partículas de vitaminas em sua 
fórmula, tem ação reparadora 
e antioxidante, o que minimiza 
o desgaste dos fi os devido a 
estresse, poluição, sol, vento 
e química. Restaura os fi os, 
devolvendo a luminosidade 
e maleabilidade natural dos 
cabelos.

Estilo



FIXAÇÃO PERFEITA SEM AGREDIR OS 
FIOS

GEL COLA - 600g 
FOR MEN

GEL COLA - 1kl 
FOR MEN

GEL COLA - 300g 
FOR MEN

00022017

00022017

00032017
00032017

00042017

00042017

Desenvolvido para atender os mais diferentes estilos 
de penteados - formulado sem álcool e com PH neutro 
- não ressecam e nem deixam resíduos nos cabelos.

FOR MEN

GEL COLA - 300g
FOR MEN

00022017

00032017
00032017

00042017

00042017

Estilo



UM PENTEADO RÁPIDO 
E NATURAL

POMADA MODELADORA 
- 150g
FOR MEN

POMADA MODELADORA 
- 300g
FOR MEN

POMADA MODELADORA
 - 500g
FOR MEN

00062017 0007201700052017

Nossos cabelos sofrem continuamente com as agressões do tempo. 
Por isso precisam de cuidados intensos e constantes. Com fórmula 
sem álcool, a Pomada Modeladora para Cabelos modela e protege 
os fi os sem deixá-los engordurados, além de não deixar resíduos. 
Assim você pode manter seu penteado arrasador todos os dias.

Estilo



LANÇAMENTO

POMADA TEIA - 150g
FOR MEN
00082017

A Pomada Teia contém ativos que criam um fi lme protetor 
sobre a superfície dos fi os combatendo o ressecamento 
e a desidratação. Além da defi nição, fi xação dos fi os 
e fi nalização dos penteados. Não engordura os fi os. 
Com um efeito matte sem deixar os fi os oleosos.

00082017

Estilo



PREPARAÇÃO E 
FINALIZAÇÃO
DO PENTEADO 

Estilo

POMADA MODELADORA 
RETRÔ - 150g
FOR MEN

GROOMING - 240ml
FOR MEN

00092017

00092017

00102017

00102017

Modela o cabelo de maneira natural, 
fi nalizando os penteados e permitindo 
criar os mais diversos estilos. Não 
agride nem resseca os fi os por conter 
formula revitalizante, enriquecida 
com ativos protetores, que hidratam, 
dão brilho e protegem os fi os, 
fi xando-os por muito mais tempo.POMADA MODELADORA 

RETRÔ - 150g
FOR MEN
00092017

00092017 00102017

dão brilho e protegem os fi os, 
fi xando-os por muito mais tempo.

Nossos cabelos sofrem continuamente com 
as agressões do tempo. Por isso precisam 
de cuidados intensos e constantes. Com 
fórmula sem álcool, a Pomada Modeladora 
para Cabelos modela e protege os fi os 
sem deixá-los engordurados, além de não 
deixar resíduos. Assim você pode manter 
seu penteado arrasador todos os dias.



UM PENTEADO RÁPIDO 
E NATURAL

Estilo

GEL COLA BLACK - 300g
FOR MEN

POMADA MODELADORA 
BLACK - 150g
FOR MEN00112017

00122017

O Gel Black foi desenvolvido especialmente para disfarçar os 
fi os brancos mantendo um visual estiloso sem tirar o aspecto 
natural, não ressecam e nem deixam resíduos nos cabelos. 



Estilo

Shampoo Notoxic 3 em 1 Hidratação com fórmula avançada 
com Pró-Vitaminas atua profundamente em cada fio, deixando 
o mais suave e com uma aparência mais saudável. O produto 
previne danos diários, formando um escudo protetor que 
reveste cada fio da raiz até a ponta. Seus cabelos sempre 
ficarão macios, perfumados e principalmente protegidos.



SHAMPOO NOTOXIC 3 
EM 1 - 5L
FOR MEN

00132017



Cuidados

GEL PARA BARBEAR
LEMON - 750ml
FOR MEN

GEL PARA BARBEAR
MENTHOL - 750ml
FOR MEN

00142017

00152017

PARA UM BARBEAR 
PRECISO E RÁPIDO
Os géis para barbear da 
ALFA LOOK’S proporcionam 
uma deliciosa sensação 
refrescante à pele. Foi 
desenvolvido para proteger 
a pele contra as irritações e 
efeitos agressivos do barbear. 
Sua fórmula combina 
antibactericidas e renovação 
celular, preparando a pele 
para um novo barbear. 



Cuidados

LOÇÃO PÓS BARBA
LEMON - 240ml
FOR MEN

LOÇÃO PÓS BARBA
MENTHOL - 240ml
FOR MEN

00162017

00172017

LOÇÃO PÓS BARBA

LOÇÃO PÓS BARBA

AÇÃO REVITALIZANTE
APÓS O BARBEAR
As Loções Pós Barba 
proporcionam o 
cuidado e a proteção 
que sua pele necessita 
após o barbear, 
pois promove a 
sensação de maciez  e 
refrescância que só a 
linha for men traz, com 
agentes hidratantes 
especiais, vitamina 
que revitaliza sua pele 
sem causar irritações. 



Cuidados

PREPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO 
APÓS O BARBEAR

O creme pós barba 
da ALFA LOOK’S 
é refrescante 
e deixa a pele 
revitalizada. Sua 
fórmula combina 
hidratantes e 
relaxantes que 
agem de forma 
suave trazendo 
alívio para a pele 
recém barbeada.

O Creme Esfoliante 
Pré Barba ALFA 
LOOK’S é refrescante 
e deixa a pele 
revitalizada. Sua 
função esfoliante 
limpa os poros, 
diminui cravos e 
espinhas. Sua fórmula 
combina hidratantes 
e relaxantes que 
agem de forma 
suave trazendo 
alívio para a pele.

O creme pós barba 
da ALFA LOOK’S 
é refrescante 
e deixa a pele 
revitalizada. Sua 
fórmula combina 
hidratantes e 
relaxantes que 
agem de forma 
suave trazendo 
alívio para a pele 
recém barbeada.

O Creme Esfoliante 
Pré Barba ALFA 
LOOK’S é refrescante 
e deixa a pele 
revitalizada. Sua 
função esfoliante 
limpa os poros, 
diminui cravos e 
espinhas. Sua fórmula 
combina hidratantes 
e relaxantes que 
agem de forma 
suave trazendo 
alívio para a pele.

CREME PÓS BARBA
MENTHOL - 350g
FOR MEN

CREME ESFOLIANTE 
PRÉ BARBA LEMON
 - 350g
FOR MEN00182017

00192017

CREME ESFOLIANTE 
PRÉ BARBA LEMON



Cuidados

PREPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO 
APÓS O BARBEAR

CREME PÓS BARBA
MENTHOL/
RETRÔ - 350g
FOR MEN

CREME ESFOLIANTE 
PRÉ BARBA LEMON/
RETRÔ - 350g
FOR MEN

00202017

00212017



Cuidados

AÇÃO REVITALIZANTE
APÓS O BARBEAR

LOÇÃO PÓS BARBA
LEMON - 350ml
FOR MEN

LOÇÃO PÓS BARBA
MENTHOL - 350ml
FOR MEN

00222017 00232017

A Loção Pós Barba proporciona o cuidado e a proteção que 
sua pele necessita após o barbear, pois promove a sensação de 
maciez que só a linha Hidratante traz, com agentes hidratantes 
especiais, vitamina que revitaliza sua pele sem causar irritações. 

LANÇAMENTO



Cuidados REFIL 

REFIL LOÇÃO PÓS 
BARBA LEMON 
- 1L
FOR MEN

REFIL LOÇÃO PÓS 
BARBA MENTHOL 
- 1L
FOR MEN

00242017 00252017

REFIL LOÇÃO PÓS 
BARBA LEMON 

REFIL LOÇÃO PÓS 
BARBA MENTHOL 
- 1L
FOR MEN
00252017



O óleo para barba ALFA LOOK’S foi desenvolvido especialmente 
para dar um toque a mais no visual dos homens modernos . Ideal 
para amaciar e hidratar a barba proporcionando aspecto natural. 
Formulado com ativos naturais. Indicado para todos os tipos 
de fi os. Previne o ressecamento, dando brilho e maciez.

Cuidados

SAIA DO COMUM, 
MOSTRE SEU DIFERENCIAL

PARA O 
PROFISSIONAL ATUAL

ÓLEO PARA BARBA
 - 200ml
FOR MEN

00262017

LANÇAMENTO



PARA O 
PROFISSIONAL ATUAL

REFIL ÓLEO PARA BARBA
 - 250ml
FOR MEN

00272017

Cuidados REFIL 

PARA O 
PROFISSIONAL ATUAL

REFIL ÓLEO PARA BARBA
 - 250ml
FOR MEN

00272017



Cuidados LANÇAMENTO

LINHA COMPLETA PARA UM 
PROFISSIONAL PRIME 

BALM PARA BARBA - 140ml
FOR MEN

SHAMPOO PARA BARBA - 200ml
FOR MEN

ÓLEO PARA BARBA - 59ml
FOR MEN

00282017

00292017

00302017

Tem como principal característica amaciar e encorpar 
os fios da barba, apresenta ativos de riquíssima 
qualidade que juntos tem o poder de hidratar, tonificar 
e revitalizar os fios deixando-a macia e cheirosa.

Proporciona uma limpeza profunda, com extratos 
naturais que atuam na pele para combater a coceira 
e irritação. Atua na reconstrução dos fios como um 
excelente formador de filme, proporcionando brilho, 
hidratação, elasticidade e flexibilidade à barba. 
Possui um aroma suave. Para o cuidado da barba. 

Foi desenvolvido especialmente para dar um toque a 
mais no visual dos homens modernos. Ideal para amaciar 
e hidratar a barba proporcionando aspecto natural. 
Formulado com ativos naturais. Indicado para todos os tipos 
de fios. Previne o ressecamento, dando brilho e maciez.



PRODUTO EM DESTAQUE DA 
LINHA / POMADA EFEITO MATTE

POMADA EFEITO MATTE  - 60g
FOR MEN

00282017

00292017

00302017

00312017

00312017

É ideal para fi nalizar cabelos curtos e médios com 
acabamento matte, sem brilho. Além disso, garante 
a fi xação do seu penteado durante todo o dia, feita 
para todos os tipos de cabelos, deixando seu cabelo 
com o penteado desejado por muito mais tempo.




