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Nossas Ampolas de Chantilly são o milagre 

instantâneo da beleza para os seus cabelos. 

Contêm vitamina B6, que restaura e 

condiciona a fibra capilar, e D’panthenol®, 

que nutre profundamente, recuperando o 

brilho e elasticidade dos fios.

Ampolas de Chantilly

ASSISTA AO VÍDEO SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

c/tvazenkaoficial
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Maquiagem
Sua beleza sempre 

em evidência.



O Blush Musaz realça e dá um colorido especial 

às maçãs do rosto, conferindo uma aparência 

saudável e corrigindo certas irregularidades 

da pele, como marcas de espinhas ou cravos, 

por exemplo. Possui pigmentos micronizados, 

textura ultrafina e é livre de óleo. 

 Blush MusazProdutos que 
vão complementar 
sua beleza 
diariamente.

Gold

Rosé

Preenche as imperfeições dando um aspecto 

suave à pele. Possui pigmentos micronizados, 

cobertura aveludada, textura ultrafina e é livre 

de óleo, tudo isso para dar um acabamento 

natural ao seu make. Geralmente é utilizado 

após a sequência corretivo-base. Garante 

melhor fixação da maquiagem e evita o brilho 

excessivo da pele.

Pó Compacto

Bege-Médio

Bege-Escuro

Bege-Claro



Sombras que 
vão realçar ainda 
mais o seu brilho.

Os Quintetos de Sombras Musaz vão realçar ainda mais o brilho dos seus 

olhos, deixando você muito mais atraente, como o centro das atenções. Possui 

pigmentos microlizados, textura ultrafina e toque aveludado, além da alta 

cobertura e excelente fixação na pele.

Estojo Quinteto
de Sombras

Musaz
Night

Musaz
Intensive

Musaz
Flower



O delineador Musaz vai realçar os seus olhos 

como nenhum outro, dando liberdade de criar 

uma variedade de ilusões estéticas que vão 

te deixar ainda mais atraente. O delineador 

Musaz é resistente à água, e seu aplicador 

permite um desenho de longa duração, com 

traços finos e precisos.

Delineador 
Musaz

Seu olhar vai 
ficar ainda mais 
irresistível.

Valorize o seu visual com praticidade 

e rapidez em detalhes precisos e 

marcantes. Com a lapiseira para 

olhos Musaz, produza traços 

suaves e mais naturais, obtendo um 

resultado uniforme e durável, pois é à 

prova d’água.

`Lapiseira 
para olhos 

Musaz



Obtenha cílios irresistíveis com as máscaras 

Musaz, que alongam ou dão volume para um 

resultado superatraente. Contém vitamina E, 

óleo de argan, que hidrata e fortalece os fios, 

e extrato de jojoba. As máscaras para cílios 

Musaz Extravolume e Alongadora secam 

rapidamente e são resistentes à água.

Máscaras 
para Cílios

Quer ter um olhar 
hipnotizante?

Deixa a gente te 
contar um segredo.



Uma solução versátil, que pode ser utilizada em 

todo tipo de pele. Utilize a Água Micelar Musaz 

para remover a maquiagem limpando a sua pele, 

ainda purificando e auxiliando na hidratação.

Não possui óleos em sua composição.

Água 
Micelar 
Musaz

Os batons líquidos matte Musaz, 

by Azenka®, foram desenvolvidos 

para expressar toda a beleza, 

delicadeza e força feminina. São 

10 cores irresistíveis produzidas 

especialmente para acompanhar as 

nossas Musaz em todas as ocasiões.

01 Passione

02 Diva

03 Romance

04 Kiss me

05 Coral

06 Encanto

07 Uva

08 Boca

09 Amora

10 Intensive

Batons
Musaz



Perfumes
Notas que seduzem e encantam.



25%
essência

100 mL

Conteúdo

LEGENDA

 Notas de Saída

 Notas de Corpo

 Notas de Fundo

Sofisticação não tem limites 
pra quem usa GentleMen.

GentleMen Blue

 Bergamota. 

  Pimenta, gerânio.

 Vetiver, lavanda, patchouli e âmbar. 

Um choque olfativo com todo apelo de um 

grande clássico. Um caminho inesperado. 

Uma composição poderosa e fresca, máscula 

e confiante. Uma criação radical para um 

homem autêntico e verdadeiro.

GentleMen Black

 Lavanda, limão e melancia. 

  Pimenta, gerânio.

  Tonka, patchouli e almiscar. 

Intenso e refinado, que traz consigo o senso 

de humor do homem moderno, mantendo 

a sensualidade com as notas quentes que 

compõem essa fragrância. Fougère, Fresco, 

Aromático, Floral, Oriental.

GentleMen Red

 Gengibre, cardamomo, pimenta.

  Gerânio, lavanda, couro.

  Baunilha, patchouli e madeira cedro. 

A força e modernidade de Gentlemen Red 

ressoam na sensualidade do homem moderno, 

ressaltando o novo conceito da masculinidade 

e do homem que se cuida. Fougère, Especiado, 

Aromático, Amadeirado, Ambarado.



25%
essência

100 mL

Conteúdo

LEGENDA

 Notas de Saída

 Notas de Corpo

 Notas de Fundo

Toda a intensidade 
do glamour feminino 
transformada em perfume.

GOLD

 Bergamota, maçã, amêndoas,   muguet, jasmim, tuberosa, sândalo, 

 âmbar, tonka, baunilha e musk. Esta é uma fragrância sensualmente 

poderosa, uma mistura audaciosa de elementos escuros e leves.

INTENSIVE

 Bergamota, maçã, cassis,   muguet, jasmim sambac,  âmbar, tonka e 

musk. Nova fragrância explorando o volume das notas Chipre em combinação 

com a explosão de flores e frutas vibrantes com a maçã e a bergamota. 

LOVE

 Violeta, cássia e rosa;   acorde de frutas vermelhas e baunilha;

  amêndoas, musk e âmbar. Uma nova ideia trazendo notas frutais vibrantes 

com toque floral, e um toque de talco para trazer ainda mais feminilidade 

à fragrância realçando a beleza com toda a força da mulher.



Selecionamos as notas aromáticas mais famosas para que 

você mergulhe em suas fantasias em grande estilo. Perfumes 

contratipos masculinos e femininos para todos os momentos.

As melhores notas para 
os melhores encontros.

MASCULINO

Fragrância n. 1 (suave)

Fragrância n. 3 (intenso) 

Fragrância n. 5 (intenso)  

Fragrância n. 12 (moderado)

Fragrância n. 20 (moderado)

Fragrância n. 23 (moderado)

Fragrância n. 30 (moderado)

Fragrância n. 35 (intenso)

Aromático

FEMININO

Fragrância n. 27 (Chipre)

Frutal

MASCULINO

Fragrância n. 2 (intenso)

Fragrância n. 4 (intenso) 

Fragrância n. 25 (moderado)

Fragrância n. 26 (moderado)

Fragrância n. 29 (moderado)  

Fragrância n. 41 (intenso) 

Fragrância n. 44 (suave) 

Amadeirado
FEMININO

Fragrância n. 7 (intenso)

Fragrância n. 15 (intenso)

Fragrância n. 18 (intenso)

Fragrância n. 24 (moderado)

Fragrância n. 33 (intenso)

Fragrância n. 34 (moderado)

Fragrância n. 36 (moderado)

Fragrância n. 38 (intenso)

MASCULINO

Fragrância n. 11 (moderado)

Fragrância n. 13 (moderado)

Fragrância n. 28 (moderado)

Fragrância n. 31 (moderado)

Fragrância n. 37 (intenso)

Fragrância n. 39 (intenso)

Fragrância n. 40 (intenso)

Oriental

FEMININO

Fragrância n. 8 (moderado)

Fragrância n. 9 (moderado)

Fragrância n. 10 (moderado)

Fragrância n. 14 (chipre)

Fragrância n. 17 (moderado) 

Fragrância n. 19 (moderado)

Fragrância n. 21 (moderado)

Floral

25%
essência

50 mL

Conteúdo

TABELA OLFATIVA | Qualquer semelhança olfativa com os produtos clássicos do mercado não tem conotação de cópia 
ou imitação. Disponibilizamos ao público uma grande variedade de perfumes contratipos, baseados nas notas aromáticas 
clássicas mais utilizadas no mercado de perfumaria. Os produtos Azenka® são fabricados e comercializados dentro das 
normas brasileiras, sob supervisão da ANVISA. 



Daily
Para uso diário.



Os hidratantes Musaz possuem uma fórmula 

exclusiva que cria uma película protetora 

na pele, ajudando assim a recuperá-la do 

ressecamento, proporcionando hidratação 

com suavidade e rápida absorção.

Hidratantes 
Femininos 
Musaz

Pele macia 
todo dia.



Nossos hidratantes masculinos, disponíveis em três 

agradáveis fragrâncias, ajudam a manter a pele sempre 

bem cuidada, macia e hidratada. Contém o poderoso 

óleo de semente de uva, rico em vitamina E, que ajuda 

a revitalizar e hidratar a pele. Também possui óleo 

de amêndoas, que melhora a elasticidade da pele 

auxiliando na prevenção de rugas, pois ajuda a restaurar 

o colágeno da pele. Lotion Body Azenka® é ideal para 

manter os cuidados de nutrição que sua pele precisa, 

seja durante o dia ou durante a noite.

Hidratante
Corporal

240 mL

Conteúdo

23 39 40

FRAGRÂNCIAS



Desenvolvido para lhe proporcionar uma sensação de limpeza 

e bem-estar, o sabonete líquido Azenka® possui pH equilibrado. 

Disponível nas versões Fresh e Flower, proporciona uma sensação 

de refrescância e maciez na pele, envolvendo todo o corpo com 

os cuidados da aroeira e da aloe vera.

Sabonete 
Líquido



Tratamento desenvolvido especialmente 

para cabelos que passaram por 

processos de transformação química. 

Sua ação reconstrutora mantém o 

efeito liso por muito mais tempo, 

recuperando, hidratando e devolvendo 

os nutrientes essenciais para os fios, 

além de promover maciez e brilho 

tridimensional aos cabelos.

Pós
Química Shampoo Pós-química 

(500 mL) 

Contém um alto poder de hidratação, pH equilibrado e 

enriquecido com extrato de jaborandi. O extrato de jaborandi 

auxilia na prevenção da queda capilar e, ao mesmo tempo, 

fortalece e acelera o crescimento dos fios.

Condicionador Pós-química 
(500 mL) 

Além de possuir em sua formulação a manteiga de carité, 

que é rica em vitaminas A, D, E e F, possui extrato de 

jaborandi e queratina. Condicionador Pós-química auxilia 

no tratamento dos cabelos secos, fracos e quebradiços. 

 

Leave-in Pós-química 
(500 mL) 

Creme para pentear que reduz os danos e melhora 

a textura do cabelo. Protege durante o processo 

de tingimento e alisamento. Intensifica e melhora a cor 

e o brilho dos cabelos.  



A mesma qualidade que 
encantou o Brasil, agora 
em xampu e condicionador.
Que as Ampolas de Chantilly Azenka são as 

queridinhas das mulheres que amam deixar os 

cabelos bonitos e saudáveis, isso todo mundo 

já sabe! Mas agora, em primeira mão, estamos 

apresentando a tão famosa formulação também como 

xampu e condicionador. Uma novidade que vai dar 

muito o que falar!  Agora, você poderá usufruir 

diariamente dos poderosos benefícios das 

Ampolas de Chantilly através da nova linha 

de Chantilly, enriquecida com ceramida 

hidrolisada e manteiga de carité.  

 O Shampoo e o Condicionador de 

Chantilly hidratam, condicionam e 

revitalizam os fios, regeneram e realinham 

as cutículas, promovem brilho e maciez, 

fortalecem e auxiliam no crescimento 

natural da fibra capilar, além de possuírem 

ação anti-frizz. O resultado? Cabelos 

saudáveis da raiz às pontas.



Power Control é um tratamento completo 

para cabelos cacheados ou ondulados. 

Além de limpar e hidratar profundamente 

os fios, proporciona maciez e definição, 

alinha os cachos mais rebeldes.

A formulação possui Queratrix®, 

um complexo hidrolisado com 

queratina e creatina, que penetra 

profundamente no córtex capilar para 

recriar força e resistência aos fios 

fracos e desvitalizados. E, Plantcol®, 

um concentrado de polissacarídeos, 

aminoácidos e proteínas de alto 

peso molecular que proporcionam a 

alta retenção dos cachos, ação pró-

elasticidade e anti-frizz.

Power
Control

Shampoo Revitalizante (300 mL) 
Limpa os fios ao mesmo tempo em que ajuda a controlar 
o frizz e hidratar os cabelos. Possui em sua formulação 
polissacarídeos, aminoácidos e proteínas de alto peso 
molecular que agem no interior do fio reconstruindo a massa 
capilar e criando uma superfície que define o cacho de maneira 
íntegra, tornando a forma mais resistente por mais tempo. 
Promove uma hidratação funcional que restaura a elasticidade 
dos fios resultando em cabelos mais resistentes 
e cachos mais definidos.

Condicionador Hidratante (300 mL) 
Desembaraça e hidrata os fios ao mesmo tempo em que ajuda 
a controlar o frizz. Possui em sua formulação aminoácidos e 
proteínas de alto peso molecular que agem no interior do fio 
reconstruindo a massa capilar e criam uma superfície que define 
o cacho de maneira íntegra, tornando seu formato mais resistente 
por mais tempo, pois promove uma hidratação funcional que 
restaura a elasticidade dos fios. Desenvolvido com manteiga 
de carité, que possui alto poder de hidratação, assim como 
Queratrix®, que repara a estrutura capilar dia a dia, conferindo 
força e resistência para os seus cabelos.
 
Máscara Nutritiva (300 g)
Nutre profundamente os fios controlando o frizz sem deixar 
os cachos pesados. Possui em sua formulação proteínas e 
aminoácidos que agem no fio gerando mais resistência e definição 
aos cachos. Restaura a elasticidade dos fios resultando em cabelos 
e cachos mais bem definidos por mais tempo.
 
Umidificador de Cachos (100 mL)
Preserva o movimento natural dos fios controlando o frizz 
sem deixar os cachos pesados. Possui proteínas que agem 
no fio definindo o cacho, restaurando a elasticidade dos 
fios. Foi desenvolvido para o uso diário a fim de dar mais 
emoliência aos cabelos cacheados.



Linha detox desenvolvida para uma 

completa recuperação capilar, composta 

por agentes antioxidantes, reestruturantes 

e hidratantes que agem diretamente na 

fibra capilar. Reparação imediata: fios 

completamente renovados, saudáveis e 

com brilho intenso. Indicada para cabelos 

danificados e quimicamente tratados.

Power
Repair

Shampoo de Limpeza Profunda (300 mL) 

Xampu com alto poder de hidratação composto de 

Biorestore, que é um complexo exclusivo à base de 

aminoácidos, desenvolvido para restaurar os cabelos muito 

secos e fragilizados por processos químicos. Faz parte da 

sua formulação um complexo de biolipídeos, que restaura o 

brilho e repõe a matriz lipídica dos fios.

Condicionador de Proteção Capilar (300 mL) 

Além do complexo de biolipídeos e aminoácidos fazerem 

parte da sua formulação, o Condicionador de Proteção 

Capilar possui manteiga de carité, que restaura os cabelos 

extrassecos e fragilizados por processos químicos. 

 

Máscara de Hidratação Capilar (300 g)

Promove uma hidratação mais intensa, devido ao seu alto 

poder molecular. Através de aminoácidos e queratina, 

promove mais resistência e elasticidade aos fios. Possui um 

complexo de biolipídeos e manteiga de carité. 

Finalizador Capilar (60 mL)

Formulado para ser usado diariamente, é composto por 

aminoácidos, que promovem emoliência e hidratação, 

além de garantir proteção aos cabelos secos e danificados 

em demasia.
ASSISTA AO VÍDEO SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

c/tvazenkaoficial



Com 
perfume 
delicado

30 mL

Conteúdo
Reparador de Pontas

Com foco total na reparação das 

pontas duplas e danificadas.

Óleo de Argan

Sérum que auxilia no combate ao frizz, 

promove cabelos mais saudáveis e maleáveis, 

além de melhorar a elasticidade, protege contra 

os danos causados pelo calor, vento, oxidação 

e processos químicos.

Óleos



 Reconstrução Instantânea

Uma linha compacta e eficiente para um tratamento que devolve 

as propriedades naturais dos fios, reestruturando a fibra capilar e 

reparando danos causados por processos químicos.

Cauterização Capilar

Poderoso tratamento que hidrata o cabelo 

repondo toda a queratina perdida; dá brilho aos 

fios e suaviza as pontas duplas.

Effect Liss

Escova redutora de volume, livre de 

formol, compatível com todos os tipos 

de cabelos e químicas.

Shampoo de Limpeza Profunda (100 mL ) 

Queratina Concentrada (60 mL) 

Ampola de Hidratação (10 mL) 

Leave-in sem Enxágue (60 mL)

Shampoo de Limpeza Profunda (100 mL) 

Queratina Concentrada (60 mL) 

Máscara Restauradora (100 mL) 

Leave-in sem Enxágue (60 mL)

Shampoo Antirresíduos (100 mL) 

Máscara Ativadora (100 mL) 

Máscara Restauradora (100 mL) 

Smart
Cares

CA
MPEÃO

D

E VENDAS



A máscara SOS 3 minutos é um complexo de aminoácidos que auxilia 

na prevenção do envelhecimento capilar. Repara instantaneamente a fibra 

capilar devolvendo a maciez, o brilho e a maleabilidade dos fios. 

Possui em sua formulação o poderoso tratamento capilar Reparage®, 

uma reparação estrutural microfocada.

Proteção contra 
o envelhecimento 

capilar.

Reposição de 
aminoácidos e 

proteínas.

Aumento 
do brilho e 

manutenção 
da cor.

Restauração 
da fibra capilar 

com reparação de 
danos.

Máscara de 
Reparação 

Instantânea

300 g

Conteúdo

Disponível em



Nutrition
Ideal para sua saúde e bem-estar.



500 g

Conteúdo

Disponível em

Sem dúvidas o AZK® Shake é a melhor opção para quem quer 

perder peso de forma prazerosa. Produzido com uma fórmula 

inovadora, o AZK® Shake possui em sua composição nutrientes, 

vitaminas, proteínas de alto valor biológico, carboidratos complexos 

e minerais que são fundamentais para o organismo, sendo ideal 

para auxiliar na construção de uma alimentação muito bem 

balanceada e completa.

O AZK® Shake foi desenvolvido para ajudar você em sua dieta de 

redução de peso. Com sua formulação nutricionalmente completa, o 

AZK® Shake pode substituir, por dia, até duas refeições da sua dieta, 

permitindo reduzir o peso corporal sem alterar a rotina alimentar. 

Disponível em três deliciosos sabores: chocolate, baunilha e morango.

Para melhores resultados, pratique exercícios físicos diariamente. 

Shake



O energético Impulso AZK® foi 

desenvolvido para quem leva uma vida 

agitada e repleta de compromissos, 

amplificando a energia necessária para 

superar os desafios diários.

Para você que ama estar em constante 

movimento e ação, seja no seu 

trabalho ou praticando esportes, 

o energético Impulso é a sua melhor 

opção para levar uma vida com mais 

disposição. Com dois irresistíveis 

sabores, torne seu dia eletrizante.

Bebida
Energética

Impulso Açaí e Cranberry
 
O energético Impulso sabor Açaí e Cranberry possui em 
sua composição essas duas frutas especiais, que contêm 
altos teores antioxidantes, proporcionando diversos 
benefícios à saúde, e que contribuem para a conservação 
das células, retardando as reações de oxidação que 
as afetam. Possui em sua composição a tecnologia de 
Nanocápsula, aplicada na cafeína e vitamina C, gerando 
um efeito prolongado destes ativos no organismo.

Além de ser fonte de vitaminas do Complexo B (B2, 
B3, B5, B6 e B12), que são essenciais para o bom 
funcionamento do nosso corpo, o energético Impulso 
Açaí e Cranberry possui taurina, que funciona como 
neurotransmissor e participa na desintoxicação de 
substâncias químicas nocivas ao corpo.

Impulso Tradicional

Com o energético Impulso sabor Tradicional, e seu 
delicioso mix de frutas refrescantes, você também terá 
energia suficiente para praticar esportes, ou realizar as 
atividades e desafios do seu dia a dia. Possui em sua 
composição a tecnologia de Nanocápsula, aplicada 
na cafeína, ocasionando efeito prolongado do ativo no 
organismo.  

Além de ser fonte de vitaminas do Complexo B (B2, B3, 
B5, B6 e B12), fundamentais para o bom funcionamento 
do nosso corpo, o energético Impulso Tradicional 
possui em sua composição a taurina, que funciona 
como neurotransmissor e participa na desintoxicação 
de substâncias químicas nocivas ao corpo.

269 mL

Conteúdo

Disponível em



É um suplemento de cálcio e vitamina D. 

Calcium D+ une o mineral mais abundante 

no corpo humano à vitamina D3 

(Colecalciferol), que auxilia na absorção 

do cálcio, mantendo a saúde dos sistemas 

estruturais e nervoso.

Aminoácidos são moléculas que dão origem 

às proteínas. BCAA (sigla em Inglês de 

Branched-Chain Amino Acids), é composto 

por Leucina, Isoleucina e Valina, que são parte 

dos nove aminoácidos essenciais para os seres 

humanos, ou seja, não são produzidos pelo 

nosso organismo e, portanto, precisam ser 

consumidos através de suplementação. 

Calcium D+

BCAA

60 
cápsulas 

com
860 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
1400 mg 

cada

Conteúdo

Benefícios para sua saúde:

Atua no fortalecimento ósseo.

Coopera no controle de contrações 
musculares e outros impulsos 
nervosos.

Controla a acidez no sangue.

Age no equilíbrio hormonal, 
na coagulação sanguínea e na 
divisão celular.

Benefícios para sua saúde:

Evita a perda de massa magra 
(músculo) durante a dieta. 
Reduz a fadiga muscular e melhora 
a recuperação após exercício físico.
Aumenta a longevidade e melhora 
o sistema imunológico.
É rapidamente absorvido pelo 
organismo, principalmente porque é 
produzido com cápsulas Softgel®, de 
tecnologia Norte-americana.

Cápsulas Softgel®, 
de fácil absorção.



O Mixoil 3 é um suplemento à base de óleos de 

linhaça, prímula e borragem, além de vitamina E. 

Mixoil3 é uma poderosa combinação de 

matérias-primas naturais que, além de prevenir 

o envelhecimento precoce, fornece os ácidos 

graxos essenciais e as gorduras fundamentais 

para o bom funcionamento do organismo.

Softskin é um suplemento à base de colágeno, 

vitaminas e minerais. O colágeno é a classe 

mais abundante de proteínas no organismo 

humano e representa mais que 30% de sua 

proteína total; ele tem a função de manter 

as células unidas, priorizando a integridade 

estrutural dos tecidos.

Mixoil 3

Softskin

Benefícios para sua saúde:

Desintoxica e fortalece o sistema 
imunológico. 

Alivia os sintomas da tensão 
pré-menstrual, auxilia na hidratação 
da pele propiciando a diminuição 
de acne.

Colabora no controle dos níveis 
de colesterol e reduz riscos de 
inflamação nas articulações 
causada por diabetes.

Benefícios para sua saúde:

Melhora a elasticidade e limpeza 
da pele evitando o envelhecimento 
precoce.

Fortalece cabelos e unhas deixando-
os mais bonitos e vistosos.

60 
cápsulas 

com
1000 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
500 mg 

cada

Conteúdo

Cápsulas Softgel®, 
de fácil absorção.



É um suplemento rico em ômega 3, 

substância que não é produzida no corpo 

humano, mas pode ser obtida através 

da alimentação ou suplementação. 

Ele é essencial para o corpo e deve ser 

consumido com frequência. Fishoil contém 

uma grande variedade de vitaminas 

e minerais que o tornam um poderoso 

suplemento para sua dieta diária.

Polivitam é um suplemento vitamínico de A 

a Zinco. Sua fórmula, muito bem balanceada, 

foi desenvolvida com micronutrientes 

essenciais que normalmente são empregados 

para a manutenção das atividades fisiológicas 

do organismo, auxiliando no equilíbrio do 

corpo de pessoas com carência 

nutricional. Além disso, o 

Polivitam auxilia na sua dieta, 

pois não faz engordar ou abrir 

o apetite.

Fishoil

Polivitam

Benefícios para sua saúde:

Melhora a saúde cardiovascular, pois 
diminui as taxas de colesterol ruim e 
previne o desenvolvimento de artrite.
 
Reduz a incidência de doenças como 
o diabetes, asma e inflamações 
intestinais.

Favorece o crescimento muscular, 
estimula a capacidade de 
concentração e o bom humor.

Benefícios para sua saúde:

Fortalece o sistema imunológico.

Pode inibir o surgimento 
de algumas doenças.

Combate os radicais livres.

Colabora na formação óssea.

Fornece mais energia para seu 
cotidiano.

60 
cápsulas 

com
1000 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
1000 mg 

cada

Conteúdo

Cápsulas Softgel®, 
de fácil absorção.



Conhecida também como vitamina B7, ou 

vitamina H, a biotina é uma vitamina essencial, 

hidrossolúvel, que funciona no metabolismo 

dos carboidratos. Atua na formação da pele, 

unhas e cabelo. O organismo humano é incapaz 

de sintetizar a biotina, portanto, para 

obter uma dose suficiente deve se 

fazer uso de suplementação.

O café verde, por conter cafeína duas vezes 

mais que no grão torrado, proporciona um 

ótimo efeito termogênico, sendo um forte 

aliado para os praticantes de atividade física 

e um coadjuvante em dietas que visam o 

emagrecimento. Outro benefício atribuído 

ao café verde é a quantidade de 

antioxidantes, que chega a ser de três 

a cinco vezes maior.

Café Verde

Biotina

Benefícios para sua saúde:

Bom para o sistema imunológico, 
pois atua contra os radicais livres.
Combate o envelhecimento precoce, 
previnindo o aparecimento de rugas, 
por exemplo. Ajuda a eliminar 
toxinas danosas aos cabelos, 
fazendo-os mais fortes e saudáveis.
Eleva a taxa metabólica basal 
(TMB) do corpo consideravelmente, 
minimizando a liberação excessiva 
de glicose, isso significa: queimar 
calorias mesmo em repouso.

Benefícios para sua saúde:

Importante para o ganho de massa 
muscular, sobretudo na reparação de 
tecidos danificados. Extremamente 
importante na manutenção do nível 
de açúcares no sangue. 
Pode ajudar a prevenir perda de 
cabelo, consideravelmente. Auxilia 
no crescimento tanto dos cabelos 
quanto das unhas. Biotina não 
é um medicamento, e não deve 
ser utilizada para proporcionar 
crescimento ou construção capilar.

60 
cápsulas 

com
600 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
250 mg 

cada

Conteúdo

Cápsulas Softgel®, 
de fácil absorção.



Rico em ômega 6, é um suplemento à 

base de óleos de cártamo e chia. Quando 

associados a uma dieta equilibrada e à 

prática regular de atividades físicas, o 

cártamo e a chia aceleram o metabolismo, 

portanto, proporcionam emagrecimento.

É um suplemento à base de goji, cromo e 
vitamina A. O goji é considerado um 
superalimento, e carrega uma lista imensa 
de benefícios à saúde: possui uma rica 
combinação de aminoácidos, minerais, 
vitaminas, ácidos graxos essenciais 
e antioxidantes. É a maior fonte de 
carotenoides conhecida, pois contém todos 
os antioxidantes, incluindo o betacaroteno; 
em maior quantidade que na cenoura.

Power 
Reduce

Goji
 Berry

Benefícios para sua saúde:

Inibição à ação da enzima 
responsável pelo aumento das 
células de gordura no corpo.

Diminui as taxas de colesterol.

Reduz a celulite e a gordura 
localizada, melhora a saúde do 
cabelo e da pele.

Ajuda a controlar o envelhecimento.

Benefícios para sua saúde:

Composto por 19 aminoácidos, 
destes, oito não são produzidos pelo 
organismo.

Possui quantidade elevada de 
vitamina C, que pode auxiliar
no emagrecimento.

Promove uma melhoria na visão, 
proporciona sensação de bem-estar 
e possui poderosa ação antioxidante.

60 
cápsulas 

com
1000 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
500 mg 

cada

Conteúdo

O ácido ascórbico (vitamina C) é um 

poderoso antioxidante, e sua principal função 

é a hidroxilação do colágeno, a proteína 

fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, 

tendões e paredes dos vasos sanguíneos.

O guaraná é um estimulante: aumenta 

a resistência nos esforços mentais e 

musculares e diminui a fadiga motora e 

psíquica. Por meio da cafeína (guaraína) e da 

teobromina, o guaraná produz maior rapidez 

e clareza do pensamento.

Ative-c

Guara
Force

Benefícios para sua saúde:

Reforça o sistema imunológico.
Auxilia na saúde cardiovascular.
Previne o envelhecimento precoce.
Ajuda no fornecimento de energia.

Benefícios para sua saúde:

Contém, além do guaraná, vitaminas 
e minerais. É rico em catequina, 
que combate os radicais livres, 
tendo efeito antioxidante, prevenindo 
o envelhecimento. Uma grande fonte 
de cafeína (guaraína). Aumenta o 
gasto calórico diário e diminui o 
apetite, por manter estáveis os níveis 
de glicose no sangue, combatendo 
assim a obesidade. Atua como um 
excelente antioxidante, além de 
melhorar a circulação sanguínea.

Cápsulas Softgel®, 
de fácil absorção.

60 
cápsulas 

com
250 mg 

cada

Conteúdo

60 
cápsulas 

com
1200 mg 

cada

Conteúdo



Professional
Produtos com alta performance 

para o seu trabalho.



Exclusiva linha para todos os tipos de 

cabelos, especialmente desenvolvida para 

promover uma limpeza intensa, tratando 

e potencializando a hidratação dos fios. 

Com ceramida e extrato de jaborandi, 

sua fórmula inovadora combate a 

porosidade, ameniza o indesejável efeito 

frizz e ainda nutre o fio. 

Power
Cleaning

Linha desenvolvida para promover uma limpeza intensa, 

tratando e potencializando a hidratação dos fios. Com ceramida 

e extrato de jaborandi, sua fórmula inovadora combate a 

porosidade, ajuda no efeito anti-frizz e ainda realiza a nutrição 

do fio em todos os tipos de cabelos.

Shampoo Lavatório (500 mL) 

Xampu nutritivo de uso no lavatório, que promove uma limpeza 

intensa, tratando e potencializando a hidratação dos fios. 

Auxilia na reparação das cutículas danificadas e mantém os 

fios alinhados.

Condicionador Lavatório (500 mL) 

Condicionador nutritivo de uso no lavatório. Com ceramida 

e extrato de jaborandi, sua fórmula inovadora combate a 

porosidade e auxilia no combate ao frizz, nutrindo o fio.



ASSISTA AO VÍDEO SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

c/tvazenkaoficial
Escova redutora de volume, livre de formol e compatível 

com todos os tipos de cabelos e químicas. Reduz até 

70% do volume dos fios, em um processo gradativo 

e progressivo. Seu princípio ativo é a carbocisteína, 

uma substância produzida em laboratório, derivada de 

vegetais, e L-cisteína, um dos aminoácidos que compõem 

a queratina natural do cabelo.

Effect
Liss

Passo: 1

Shampoo Antirresíduos (1000 mL) 

Foi desenvolvido especialmente para uma completa 
remoção dos resíduos que impedem o crescimento 
natural dos cabelos. Possui pH alcalino, que 
proporciona equilíbrio perfeito para o procedimento de 
redução de volume.

Passo 2:

Máscara Ativadora (1000 mL ou 500 mL) 

Formulada especialmente para diminuir o volume 
dos cabelos. Realinha e regenera os fios ajudando 
a previnir as pontas duplas. Restaura e devolve a 
hidratação natural dos fios, proporcionando cabelos 
mais fortes e sedosos.
 
Passo 3:

Máscara Restauradora (1000 mL)

Enriquecida com manteiga de carité, jaborandi, 
ceramida e queratina. Criada para reparar 
profundamente os fios, repondo a massa proteica 
perdida durante os processos químicos ou 
agressões externas.

SEM 
FORMOL



O Pó Descolorante Ultra Color Azenka® possui a tecnologia 

Crotein H®, um ativo de colágeno concentrado que descolore 

uniformemente, facilita a absorção do corante, proporciona 

o tingimento uniforme e preserva o brilho e a saúde dos seus 

cabelos. Além de atuar como um escudo protetor durante o 

processo de descoloração ou de aplicações em mechas, o 

colágeno atua na regeneração proporcionando mais saúde e vida 

para os seus cabelos. O Pó Descolorante Ultra Color Azenka® 

abre até oito (8) tons e possui a tecnologia NoDust, que faz 

com que o pó não levante ao ser colocado em um recipiente, 

facilitando e proporcionando uma aplicação mais confortável. 

Pó Descolorante

ABRE ATÉ
OITO TONS

ELABORADO 
COM CROTEIN H®

PODE SER
USADO EM 
TODAS AS 

TÉCNICAS DE 
CLAREAMENTO 

CAPILAR

DESCOLORANTE 
CAPILAR 

UNIFORME E 
PROGRESSIVO

50 g

Conteúdo

Disponível em

O matizador Silverblond Platinum veio para revolucionar o mercado da beleza. Além de corrigir 

o desagradável amarelado nos fios loiros, com mechas e grisalhos causados pela ação do 

tempo, nicotina, poluição, raios UV ou tintura mal trabalhada, ele também corrige a porosidade 

da descoloração em cabelos naturalmente loiros. Seu efeito é gradual e progressivo. 

Silverblond
Platinum

Tabela de 
tonalidades:

03 minutos
Tons claros

05 minutos
Tons amarelados

15 minutos
Tons muito
amarelados

30 minutos
Tons alaranjados
e dourados

300 mL

Conteúdo

Xampu e 
máscara 

disponíveis
emASSISTA AO VÍDEO 

SOBRE A UTILIZAÇÃO 
DESTE PRODUTO.

c/tvazenkaoficial



Você encontra Azenka® em todo 
território nacional. Contamos com 
mais de 300 Centros de Distribuição 
e milhares de Distribuidores Inde-
pendentes espalhados por todo o 
Brasil. Para encontrar um CD ou 
Distribuidor mais próximo de você, 
acesse: azenka.com.br

Estamos 
conquistando
o Brasil.
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