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Missão

A Empresa
Experiência de mais de 20 anos
no mercado de cosméticos.
Fabricação própria e tecnologia de ponta.

Fabricar produtos de altíssima qualidade,
preservando sua excelência com total sofi sticação
e inovação tecnológica. Oferecendo
o que existe de mais avançado em tratamento
capilar, proporcionando atendimento diferenciado
e os melhores produtos do país.



A Tecnologia Cosmeceutical Anna Haven
apresenta a melhor perspectiva

para os cosméticos de uso profi ssional

A ANNA HAVEN desenvolve predominantemente cosméticos 
funcionais, os chamados cosmecêuticos, agem sobretudo no 

couro cabeludo pelas combinações dos bioativos naturais 
de ação terapêutica aliados as vitaminas e compostos 

ôrganicos nutricionais, promovem benefícios e melhorias 
fi siológicas que refl etem imediatamente na condição ideal 

para crescimento, brilho e força dos cabelos.



Atua em todas as áreas do fi o e corrige danos severos, 
causados por processos químicos alcalinos e oxidativos. 
Esses danos podem ser irreversíveis, ocasionam perda de 
massa e a ruptura do fi o.
Benefícios: Força, Resistência, Elasticidade, Proteção 
contra danos físico-químicos, Brilho, Reposição de massa 
e Maciez.

Potencializa a reparação e o tratamento dos cabelos a 
nível celular.
Ação carregadora, transporta e promove a absorção 
celular dos ativos e nutrientes.
A Tecnologia AGO também transforma sensorialmente o 
cabelo, provê brilho, desembaraço e maciez intensa. 

Nossas Tecnologias



Tecnologia Composta por nanopartículas de sericina para 
cabelos perfeitos nos mínimos detalhes.  O resultado é 
uma maior capacidade de cobertura da superfície dos 
fi os, com extrema precisão e perfeita distribuição, sem 
engordurar o cabelo. Repara as escamas danifi cadas e 
gera brilho em consequência dos efeitos de superfície das 
nanopartículas depositadas.

Proteção e manutenção da integridade dos fi os.
Os cabelos fi cam protegidos contra o desgaste de forma 
efetiva. Sensorialmente promove brilho, retenção hídrica, 
desembaraço e maciez.
Com ação imediata, a tecnologia Re-Cover System torna-se 
indispensável para o cuidado dos fi os.



Ação rápida. Hidratação em 03 passos.
Ação preventiva e corretiva;

Hidratar profundamente cabelos 
quimicamente tratados, ressecados
e opacos. Kit Frutas Vermelhas Profissional

TRATAMENTO
EXPRESS

ANTIOXIDANTE
1016

Condicionador
Frutas Vermelhas

Máscara Frutas
Vermelhas

Shampoo
Frutas Vermelhas
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Rica em Vitaminas A, B e C.
Age na reposição da

camada lipídica dos fios,
promove fortalecimento,

evita o envelhecimento e a 
queda. Limpa os cabelos e o 

couro cabeludo sem danificar 
suas estruturas, melhora a 

saúde da pele e prolonga 
a vida dos fios. Poderoso 

antioxidante que auxilia na 
proteção da cor.

Use após tratamentos 
químicos para obter cabelos 

incrivelmente hidratados.

Condicionador
Frutas

Kit Manutenção Frutas Vermelhas

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

Shampoo
Frutas

382

1002

381



Shampoo
Mandioca

Kit Mandioca Profi ssional

HIDRATANTE E 
DESEMBARAÇANTE

Condicionador
Mandioca

147

1013

148

pH balanceado. Ação rápida em apenas
3 passos. Ação corretiva e preventiva

Linha Premium Lavatório com tecnologia 
Cosmecêutica. Muito além de lavagem
e condicionamento, promove brilho intenso, 
maciez e restabelece o pH ideal dos fi os.
Rico em extrato da folha da Mandioca,
protetor térmico, proteínas e aminoácidos



A linha Mandioca da Anna Haven foi 
especialmente desenvolvida para dar 
continuidade ao tratamento do salão.

A linha é composta com extratos naturais 
ideais para uso diário e é indicada para 

todos os tipos de cabelo. Obtenha brilho 
intenso, maciez e suavidade todos

os dias onde você estiver.

Equilibra o pH. Cabelos fortes, visivelmente 
tratados e com brilho prolongado

Shampoo
Mandioca

Kit Manutenção Mandioca

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

Condicionador
Mandioca

Máscara
Mandioca

23

1004

24

302



Tratamento profundo anti-age
para cabelos ásperos, opacos e desgastados.
Repõe nutrientes, minerais e lipídios.
Promove intensa maciez, brilho,
suavidade e leveza.
Contém Complexo de Peptídeos minerais,
Óleo de Macadâmia, Argan e Aminoácidos.

Condicionador
Infusion

Infusion
Macadamia Oil

Kit Infusion Profissional
Shampoo e Condicionador

Shampoo
Infusion

198

356

197

1014

HIDRATAÇÃO
INTENSA

FORTALECIMENTO
E NUTRIÇÃO



Esta linha foi desenvolvida
a partir da infusão dos óleos

de Macadâmia e Argan, que vão 
nutrir profundamente, além
de proporcionar suavidade

e eliminar a aspereza.

Condicionador
Infusion

Kit Manutenção Infusion

Shampoo
Infusion

384

383

1003

NUTRIÇÃO
E SUAVIDADE



Stressed Shampoo

Protein Capillary Replenisher

Full Mask

Finish Repair

Kit Stressed Profi ssional

200
215
214
213

1015

SEUS CABELOS
SADUDÁVEIS
NOVAMENTE

Reconstrói, Hidrata e Nutre em apenas 01 
tratamento. Indicado para qualquer tipo de 
cabelo. Compatível com qualquer processo 
de cor e transformação. Resultado Imediato. 
Ação corretiva e preventiva. Intensa 
reposição de massa, fortalece cabelos 
severamente danifi cados. Proteção térmica 
intensa mesmo em altas temperaturas.



Recuperação profunda de 
danos para cabelos

sensibilizados por
processos químicos.

Indicação: Cabelos frágeis
comprometidos
e sensibilizados

Condicionador Stressed

Kit Manutenção Stressed

Shampoo Stressed

390

389

1010

FORÇA E
RECONSTRUÇÃO



Deep Cleansing Balm

Fresh Shampoo

Intensive Conditioner

Mask Revitalizing

Kit Carbon Life Profissional

01
02
03
04

1011

CARBON LIFE
TERAPIA CAPILAR
Indicado para cabelos oleosos, couro com alopecia, 
dermatites e seborréia. Desintoxica profundamente 
o couro cabeludo e fios. Em apenas 5 semanas*
resultados que você poderá comprovar.

Contém: Proteção térmica, extratos botânicos, 
gengibre, semi di lino e castanha do pará.



Carbon Life auxilia
no crescimento de novos 

fios, não resseca, equilibra 
a oleosidade, dá leveza e 

regenera os fios fragilizados.

É uma extensão do tratamento 
de salão em sua casa.

O uso diário promove 
reconstrução e equilíbrio do 

couro cabeludo de forma 
efetiva. Purifica e equilibra 

a oleosidade e auxilia no 
crescimento saudável.

Condicionador Carbon

Kit Manutenção Carbon Life

Shampoo Carbon

380

379

1001

LIMPEZA
PROFUNDA
DA RAIZ ÀS PONTAS



O Tônico Carbon Life apresenta as tecnologias mais
avançadas em controle de queda, estímulo de crescimento

e controle de desequilíbrios do couro cabeludo.
Sua formulação é altamente concentrada.

Promove resultados visíveis
em poucas semanas de uso.

Além do tratamento terapêutico, o Tônico Carbon Life
é indicado como anti-age capilar, pois evita a perda

de massa capilar, um afinamento
característico do envelhecimento.

Fortificante pós-progressivas e alisamento,
garante fios resistentes, saudáveis e visivelmente tratados.

PODEROSO
TRATAMENTO

CONTRA QUEDA
DE CABELOS

Tônico
Carbon Life

Tônico
Carbon Life

360



Com dois Blend’s revolucionários, cuja função
é anular os efeitos negativos do Proliss/Acído Glioxílico, 

elimina o amarelamento e o efeito vassoura.
Deixa os cabelos e o couro cabeludo

com um movimento incrível e totalmente saudáveis.
Essa tecnologia promove elevação

do nível de funcionalidade do produto
a dois protocolos: Alinhamento progressivo

e Alinhamento defi nitivo.
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Kit Keratin Intense Protein1007

PODEROSO
SISTEMA DE
ALINHAMENTO
DOS FIOS

Resultado Perfeito!

Shampoo
Cleansing Balm

Selagem
Sealing Hair

Ampola
Silver Touch

836

827

829



Com exclusivo complexo de aminoácidos,
promove realinhamento das cutículas.

É utilizado na redução de volume e combate ao frizz.
Deixa os cabelos mais resistentes, hidratados e saudáveis.

Alta concentração de protetor térmico. Evita o desgaste
dos fios pela ação do calor. Não resseca os fios.

Aplicação segura e prática. Alto rendimento.
Fórmula versátil permite a execução

de técnicas diferenciadas.

SPA ADVANCED
ESCOVA
PROGRESSIVA
SEGURA

Kit Spa Advanced1008

Shampoo
Limpeza Profunda

15 Selagem Condicionadora
dos Fios

344



Linha de manutenção
criada para prolongar

a durabilidade e 
potencializar os resultados 

de escovas progressivas, 
alisamentos e relaxamentos.

Possui agentes 
cosmecêuticos do óleo 

de Tucumã com alta ação 
hidratante e emoliente. 

Promove maciez e 
sedosidade aos fios,

recupera e protege contra 
danos causados pela 

aplicação de químicas.

Tratamento de manutenção 
completo a cada lavagem.

PORQUE
NÃO BASTA
SER LISO Kit Manutenção Spa 1006

Spa Shampoo

Spa Condicionador

387

388



Evita desconforto
e desperdício

Ação rápida (09 tons) e progressiva.
É de fácil manipulação e promove excelentes 

resultados em qualquer processo de descoloração 
de mechas, reflexo e ballayages. Abertura continua

de tons; ação uniforme; alta estabilidade.

Principais Ativos: Queratina
Camomila, Proteína da Seda
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TECNOLOGIA
DUST-FREE

Pó Descolorante
DeColor

66

Refil DeColor893



Emulsão reveladora, estabilizada e cremosa. Possui fórmula 
exclusiva que hidrata e potencializa o tempo de aplicação

e resultados obtidos, enquanto age no processo da tintura
ou descoloração. Ação continua garante resultados superiores

e promove condicionamento e maciez após o processo.

Principais Ativos: Manteiga de Murumuru
Manteiga de Tucumã, queratina, lanolina

TRANSFORMAÇÃO
E TRATAMENTO

OX 30 Vol. OX 40 Vol.

OX 10 Vol. OX 20 Vol.

56 57
54 55



Emulsão reveladora e neutralizadora
universal pró-pigmentação que protege
e revitaliza a cor de cabelos coloridos
e com mechas. É rico em proteínas
e aminoácidos, que garantem a fixação
e retenção dos pigmentos sobre os fios.

Proporciona brilho intenso.
Sua formulação suave, oferece,
de forma inteligente, condicionamento
e uniformidade da cor.
Informações: Textura cremosa.
Livre de amônia. Baixa porcentagem
de peróxido de hidrogênio.
Alta estabilidade.

Brilliant
Color

289 NEUTRALIZADOR
UNIVERSAL
7 Volumes



Proposta: Como um vetor da mistura
OX + Pó Descolorante até o córtex do fio, 
o Biplex Color se transporta e adere
à estrutura capilar, preenchendo
com proteínas da seda e lipídeos simples,
que são decompostos pela ação da
descoloração, liberando ácidos graxos
e glicerol dentro da fibra, protegendo
sem interferir no processo original.

Biplex Color permite ao profissional
atingir tons claros e platinados sem danos 

aos fios em apenas um passo

Biplex
Color

634

SISTEMA
DE PROTEÇÃO

DOS FIOS



Matização e correção de tons 
amarelados e indesejáveis. 

Intensifica reflexos platinados, 
irisados e acinzentados. Compatível 

com qualquer processo. Não 
resseca os fios, contém alto poder 

de hidratação.
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Máscara
Platinum

10

Shampoo
Platinum

09

Kit Platinum Touch Profissional 1012



O matizador Platinum Touch
possui ação cosmecêutica da

Manteiga de Karité e do Óleo de Amêndoas,
que possuem alto poder de hidratação

e deixam os cabelos macios e brilhantes. 

Reconstrói a fibra capilar com ceramida, 
proporciona sedosidade e vitalidade. Mantém 

reflexos irisados e acinzentados.
Desamarelador ideal para cabelos loiros 

coloridos, descoloridos, brancos,
com luzes e com mechas.

Platinum Touch Garante a uniformidade da cor
e elimina tons indesejados para um loiro perfeito!

Máscara
Platinum

08

Shampoo
Platinum

07

ADEUS!
TONS ALARANJADOS

Kit Manutenção Platinum Touch 1005



O Melhor sistema 
de reversão para os 
problemas causados pela 
escova progressiva e outros 
danos químicos!

Provider

587

Styler
Creamy

583

SMART
REVERSE



Reversão total de danos por progressivas e processos 
químicos. Reverte os danos causados pela ação

do tempo e combate o envelhecimento
dos fios. Ação anti-age.

Tecnologias: Re-Cover System e Lipomax Nutrix
Principais Ativos: D-Pantenol, Extrato de Quinoa e 

Óleos de Chia e Andiroba.

Power
Mask

582

Cleansing
Balm

581

REVERSÃO
TOTAL Kit Smart Reverse 1009



LV-1 é ideal para todos os tipos de cabelo.
Nutre e hidrata de forma inteligente
cada fio individualmente.
O resultado? Balanço, maciez e brilho absoluto.

Tecnologias: Heat Control, Re-Cover.

Tratamento dinâmico para todos os tipos de cabelos.
Composto de ação multifuncional sem enxágue.

1 Produto, 12 benefícios: Proteção Térmica; Desembaraço; Brilho;
Maciez; Prevenção de pontas duplas; Anti-frizz; Fácil escovação;

Elimina odores indesejados; Proteção contra variações climáticas;
Nutrição da fibra; Ação anti-quebra; Proteção contra a oxidação.
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All in One

391
Leave-in LV-1

25

LEAVE-IN PODEROSO NUTRIÇÃO
E SUAVIDADE



B.Balance promove uma
recuperação dos fi os ressecados
deixando-os fortes, revitalizados
nutridos, brilhantes e com uma
proteção extra contra agressões
dos fatores externos da ação do tempo.

Curl Defi ner Ativador de Cachos: Modela e defi ne cachos 
perfeitos com efeito de longa duração. Evita o ressecamento.
Promove brilho, maciez e nutrição. Pode ser utilizado para 

secagem natural ou com fonte de calor.
Curl Saver Umidifi cador de Cachos: Mantém o volume 
controlado, elimina o frizz e combate o efeito esponja. 
Proporciona acabamento perfeito mesmo em cabelos 

muito volumosos.

Ativador 
de Cachos

634

Umidifi cador
de Cachos

365

CACHOS
PERFEITOS



Fluido altamente concentrado. Corrige e previne danos 
severos na fibra capilar e preenche falhas na estrutura.
Sua textura ultraleve permite o uso combinado com
diversos produtos capilares de tratamento
e transformação. Pode ser usado como primer,
power dose, aditivo de máscaras, e outras técnicas.

Tecnologias: Pro-Fiber, Nanoparticulas e D-Pantenol.

S.O.S Keratin Nutrix age como estabilizante e 
ajuda o profissional a corrigir danos químicos.

Repõe imediatamente a queratina principal,
recupera a vitalidade dos fios, proporciona
restauração, elasticidade, brilho e maciez.

Tecnologias: Re-Cover System, Estabilizante
regulador de pH e queratina hidrolisada

Keratin
Nutrix Care

11ShineBIO Repair 55mL

ShineBIO Repair 270mL

294
14

FINALIZADOR
PODEROSO

PODEROSO
S.O.S.



Textura leve, pode ser aplicada nos cabelos secos
e úmidos. Promove uma delicada película
protetora, combatendo a perda hídrica e protege 
contra variações climáticas. Cabelos com brilho,
proteção contra variações climáticas, toque suave
e sem pontas duplas.

Tecnologias: Heat Control, Re-Cover.

Sérum intensificador de brilho livre de óleo. Controle e suavidade 
aos cabelos rebeldes e com frizz. Cabelos leves, macios e disciplina-

dos. Possui sericina extraída da proteína da seda, que preenche o 
fio com proteínas e aminoácidos essenciais e resulta em uma ação 

protetora e hidratante, garantindo luminosidade aos fios.

Tecnologias: Nanopartícula de sericina, 3-siliconComplex.

Self Luminous 55mL Liss FioCristal 55mL13 276

REPARADOR INTENSIFICADOR



Adesivo
“Aqui Tem Blue Puppy”

158



Sua textura leve de mousse
e fragrância agradável

deixa os pelos do seu pet
com brilho e maciez

Rende até
3 vezes mais!

Banho a Seco Mousse 235



O shampoo Pré Lavagem
foi cuidadosamente desenvolvido

para facilitar a vida do profi ssional.
Diluído e aplicado, remove a sujidade 

mais acentuada, sem danifi car
a pelagem do pet.

Contém: Aloe Vera, Quinoa
& Confrey. pH balanceado.

A Linha Clean Hidratação foi desenvolvida com 
ativos especiais para o cuidado com a pelagem

e pele do animal. Auxiliando na prevenção
de seborreias. Rico em Taninos e Flavonoides,

tem ação remineralizante, tonifi cante, cicatrizante
e adstringente. Proporciona brilho e maciez.

Contém: Calêndula e Cavalinha.Almotolia

Shampoo Antirresíduo Shampoo Clean

Condicionador Clean

157

925 924
923



Pelos brancos precisam de cuidados especiais. 
A linha White Clean para pelos brancos age nos 
tons amarelados, deixando os pelos do seu pet 
ainda mais branquinhos. Forte ação antioxidante, 
protege a contra danos externos, além de 
intensifi car a cor dos pelos.

Contém: Goji Berry, chia e silicones nobres.
Uso com intervalo mínimo de 21 dias.

Manter os pelos longos e saudáveis não é fácil. Com uma fórmula especial
o Detangler repõe os aminoácidos e ajuda na reconstrução
das fi bras, desembaraça retirando os nós dos pelos do pet

sem incomodar. Altamente hidratante e condicionante
auxilia na liberação das fi bras embaraçadas,

proporciona um sensorial sedoso de fi bra bem tratada.

Contém: Linhaça Aloe Vera & D-Pantenol.

Raças especiais de pelos longos
Brilho intenso hidratação e maciez

Shampoo Detangler

Condicionador Detangler
921
922

Shampoo White Clean926



Condicionador Dovêt

Shampoo Dovêt

146
145

A Linha Dovêt conta com
shampoo e condicionador.

Possui em sua fórmula extratos 
naturais de Linhaça, Aloe Vera e

Quinoa, com propriedades 
emolientes que ajudam a

hidratar os pelos. Promove uma 
limpeza profunda e deixa a 

pelagem brilhante e com maciez.
Deve ser usado após o

Shampoo Pré Lavagem.

Nova Linha 
Dovêt

Sem parabenos
e com perfume

delicado



O Shampoo e Máscara de Hidratação 
Pitanga Negra é enriquecido com:

Extrato de Malva: Cicatrizante natural 
usado na cura, prevenção e proteção de

inflamações da pele. Além disso, é um 
poderoso hidratante.

Extrato de Hibisco: Antibacteriano 
moderado e estimulador

de crescimento dos pelos.

Extrato de Abacate: Proporciona 
limpeza profunda, tonificação da pele

e hidratação dos pelos.

A Linha Premium Deluxe 
Groomer é composta 
por produtos de alta 
performance,
com fragrâncias 
marcantes e diferenciadas, 
proporcionando elegância 
e sofisticação para
os serviços oferecidos 
dentro do Centro
de Estética.

A Máscara de 
Hidratação Ojon
é enriquecida com:

Óleo de Macadâmia 
e Argan: Proporciona 
hidratação profunda
e provê brilho aos 
pelos.

Óleo de Abacate: 
Proporciona limpeza 
profunda, tonificação 
da pele e hidratação 
dos pelos.

Shampoo Pitanga

Máscara Pitanga Máscara Ojon
486
484 615



Este shampoo foi
cuidadosamente desenvolvido 

especialmente para
cães e gatos braquicefálicos,

raças que possuem
o focinho achatado.

Contém: Chá Verde e Própolis.

Pelo macio, com brilho
e hidratado? É possível!

A Máscara Desmaia Pelos 
confere à pelagem hidratação 

e condicionamento. Possui 
microesferas de Vitamina E que 

reparam e reestruturam.
Proporciona um

efeito de desmaio.

O Shampoo Anti pulgas e 
antisséptico é recomendado 

no combate às pulgas, 
sob orientação do médico 

veterinário.
Antisséptico. Sem sal. 

Contém: Óleo de Neem e 
Extrato de Capim Cidreira.

Shampoo
Anti Pulgas

Creme Mousse
Desmaia Pelos

Shampoo Especial 
Cabeça & Face

306 216 217



Shampoo Dovet Shampoo Pitanga

Condicionador Dovet Máscara Pitanga

Máscara Óleo de Ojon

113 112
152 111

222

‘Aqui dentro tem’ é recheado de Ativos 
Naturais que limpam, hidratam e 
protegem os pelos e a pele. 

Toda linha é isenta de sal
e possui fácil enxágue.

O que há de mais sofisticado 
no petshop em sua casa, que 

vai transformar o banho em 
um momento único e especial!



Fragrâncias marcantes
e diferenciadas, com alto 
poder de fixação, elaboradas 
com matérias primas suaves. 

Proporciona elegância
e sofisticação ao seu pet.

Deo Colônia
Monpet 230ml
001 - Açaí

Deo Colônia
Monpet 230ml
003 - Talco

Deo Colônia
Monpet 230ml
002 - Sweet Fruit

Deo Colônia
Monpet 230ml
004 - Black

30

482

38

31



Deo Colônia
Monpet 230ml
005 - Melancia

Deo Colônia
Monpet 230ml
008 - Dolce

Deo Colônia
Monpet 230ml
007 - Pitanga

Deo Colônia
Monpet 230ml
009 - Maracujá Roxo

Deo Colônia
Monpet 230ml
010 - Lubeck

37

32

479
711

33 36



As mesmas fragrâncias 
marcantes e diferenciadas
que você conhece, agora
na versão de 500mL.

Mais economia e rendimento, 
com alto poder de fixação, 
elaboradas com matérias 
primas suaves.

Deo Colônia
Monpet 500ml
004 - Black

Deo Colônia
Monpet 500ml

003 - Talco

Deo Colônia
Monpet 500ml

001 - Açaí

883889 882



Deo Colônia
Monpet 500ml
010 - Lubeck

Deo Colônia
Monpet 500ml

009 - Maracujá Roco

Deo Colônia
Monpet 500ml
007 - Pitanga

887884 888

712



Pocket Monpet
Fragrâncias marcantes e diferenciadas
em uma versão prática para levar
na bolsa.

Deixe seu pet sempre com cheirinho
de banho tomado a qualquer momento,
em qualquer lugar.

001 - Açaí 002 - Sweet Fruit

007 - Pitanga

003 - Talco

008 - Dolce

620 626

475

520

622



009 - Maracujá 
Roxo

004 - Black

010 - Lubeck

005 - Melancia

623

621

624

625

934



É indicado como desinfetante e desodorizante
com propriedade tensoativa biodegradável
e não corrosiva, para clínicas veterinárias,
hospitais veterinários, canis, gatis, na limpeza
e desinfecção do piso, paredes, salas de banho
e tosa, mesas de atendimento e de cirurgia
e instrumentais cirúrgicos.

Bactericida, fungicida
Viricida e Hemolizador

Elimina odores do ambiente 
Fragrância Herbal

Desinfetante Bactericida 300mL

Desinfetante Bactericida 1 Litro
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Limpa Orelhas possui emolientes que promovem a total
remoção cerúmen. É ideal para higiene otológica de cães e gatos,
limpa de maneira eficiente, hidrata, elimina odores desagradáveis 
e ainda previne contra possíveis infestações de parasitas.

Contém: Raspas de Juá, Sálvia e Aloe Vera.
Limpa Orelhas 1 Litro Limpa Orelhas 150mL508 142




