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SUA PELE MERECE
ESSE CUIDADO

Pele suave,
perfumada
e hidratada

REALINHAMENTO
CAPILAR

Enriquecido com
Extrato de Argan
Nano Keratina
Ácido Lático

Finish Expert

Protetor Térmico
Protetor Solar
Anti-Frizz
EfeitoDesmaio

O Special Smooth
(Etapa 2) é vendido
separadamente

REALINHAMENTO CAPILAR
ETAPAS PARA APLICAÇÃO

Etapa 1

Preparação dos Cabelos

1 Lavar os cabelos com o Shampoo Cleaning Nawt's Life para limpeza
profunda com a ﬁnalidade de deixar os cabelos limpos e facilitar a abertura
das cutículas para início do tratamento de Realinhamento Capilar. Aplicar o
shampoo em toda a extensão dos ﬁos, massageando-os suavemente até a
formação de espuma homogênea e cremosa. Não se faz necessária a
limpeza profunda do couro cabeludo. Não devendo friccionar com força, faça
apenas a aplicação nos ﬁos e em toda a sua extensão.
2 Após a lavagem dos cabelos, enxaguar retirando toda a espuma.

Inicie o processo de secagem dos cabelos, inicialmente com o auxílio de uma
toalha absorvendo a água.
Logo após, iniciar a secagem com o auxílio de um secador até alcançar 80%
dos cabelos secos (deixando-os levemente úmidos).

Finish Expert

Os produtos da linha de Realinhamento Capilar Nawt's Life, foram desenvolvidos
pensando em você, que deseja ter seus cabelos tratados e bem cuidados, com o
resultado de um tratamento proﬁssional, sem sair de casa.

Etapa 2 Após aplicar o Shampoo Cleaning Nawt's Life, executando

todos os procedimentos necessários, dê início ao tratamento.

1

Dividir os cabelos em 4 partes com o auxílio de clips para os cabelos,
separando-os em mechas ﬁnas, para iniciar a aplicação do Realinhador
Capilar. Colocar o produto em um recipiente adequado e limpo. Com o auxílio
de um pincel indicado para cabelos, aplicar em quantidade suﬁciente em
mecha a mecha, respeitando uma distância da raiz de aproximadamente 1cm.
Espalhe com o pincel por toda a extensão dos cabelos até as pontas, de forma
homogênea, não deixando acúmulo de produto nos cabelos, mas de modo
uniforme por toda a extensão dos ﬁos.

2

Após a aplicação completa, respeitar o tempo de pausa. A pausa se faz
necessária para que o produto seja absorvido pelos cabelos que, inicialmente,
foram preparados pelo shampoo. A pausa poderá chegar a um tempo máximo
e suﬁciente de 50 minutos, em cabelos mais ondulados e crespos, e de até 30
minutos para cabelos com leve ondulação.

3

Após a pausa necessária e indicada para o tipo de cabelo, escovar bem os
cabelos, com um pente ﬁno, espalhando bem o produto aplicado. Logo após,
iniciar a secagem dos cabelos, sem remover o produto, com o auxílio de um
secador, escovando-os bem e por inteiro.

4

Após a secagem, dividir novamente os cabelos da mesma forma que a
aplicação inicial do produto em mechas ﬁnas, aplicando a prancha em cada
mecha e deslizando-a até as pontas. Este procedimento deve ser feito por no
mínimo 7 vezes em cada mecha.

5

Recomendamos o uso da prancha em temperatura entre 180°C a 210°C no
máximo. A temperatura mais elevada causará o desbotamento dos cabelos,
devido a reação do produto a temperaturas elevadas. A prancha deverá ser
passada em velocidade uniforme não de forma rápida, mas também não
muito lentamente.

6

Este produto se aplicado em cabelos tingidos alterará imediatamente a
tonalidade dos ﬁos. Entretanto, após a aplicação, poderá ser efetuado o
retoque da coloração. Repetir o processo de prancha onde os cabelos
estiverem mais rebeldes ou com frizz, escovando bem os cabelos.

7

Após pranchar todos os cabelos e escová-los alinhando-os por igual, poderá
ser observada a transformação imediata na mudança dos ﬁos, tornando-os
mais lisos e brilhantes, já sem frizz, cachos ou ondulações.

8

Para ﬁnalizar, lave os cabelos aplicando o Shampoo Nawt's Life hidratante de
uso diário. Retirar o excesso de água e secar os cabelos, escovando-os bem.

9

Para uma ﬁnalização perfeita, recomendamos o uso do Finish Expert para
secar os cabelos. Este produto protegerá por mais tempo seus cabelos,
deixando-os ainda mais tratados, lisos e macios, além de extremamente
brilhantes.

10 O resultado são os cabelos tratados, transformados de forma saudável e com
proteção para o dia a dia.

Sua pele hidratada, macia e perfumada

sabonete
líquido corporal
com
PROTEÍNA HIDROLISADA
DO TRIGO
a
arom
CEREJA E AVELÃ
Reforça a elasticidade
Hidratante
Suavizante
Nutritivo
Reparador

Cabelos bonitos, com brilho, sedosos e com
balanço é o que todos desejam. Por isso a
Nawt's Life desenvolveu o melhor, e lhe
oferece este Kit. Indicado para cabelos
ressecados ou danificados, devolve o brilho
e a maciez, deixando-os sedosos e
fáceis de pentear.

• Nawt's óleo para cabelos
• Shampoo para cabelos ressecados ou danificados
• Pretty Life Condicionador
• Touca Termoelétrica (110v e 220v)

110v
220v
Touca Termoelétrica

Modo de usar:

Baby Shampoo e Condicionador,
são produtos com PH balanceado,
que contêm nutrientes para deixar
os cabelos macios, sedosos e
fáceis de pentear, desenvolvidos
especialmente para o Bebê.
Eles realmente merecem o melhor!

• Aplique o shampoo infantil Baby
sobre os cabelos molhados,
massageando-os delicadamente até
fazer bastante espuma.
Repita a operação se necessário,
logo após enxague com o
Condicionador Infantil Baby.

Colônia desenvolvida com
muito carinho e um aroma
com cheiro de criança.

Sua fórmula sem
álcool não irrita a
pele, podendo ser
usada diariamente.

Cream Life
CREME
DE LIMPEZA

Beauty Life Loção Tônica Facial
A Beauty Life Nawt's Loção Tônica
Facial foi desenvolvida
especialmente para tonificar a pele.
Refresca e não altera o pH da pele.

Creme Peeling
O Creme Peeling foi desenvolvido
especialmente para eliminar células
mortas, remover as asperezas, cravos
e espinhas da pele. Ao usá-lo, cuidado
com peles muito sensíveis do rosto,
colo e pescoço.

Máscara Termoelétrica
(110v-220v)
A Máscara Termoelétrica é
para ser usada sobre o rosto
por 5 minutos.

110v
220v

Creme de Limpeza
O Creme de Limpeza Cream Life
higieniza a pele removendo as
impurezas, células mortas e
maquiagem, deixando-a macia e suave.

Máscara Facial Calmante
A Máscara Facial Calmante foi
especialmente desenvolvida para acalmar
a pele após o uso do Creme Peeling. Sua
fórmula contém extrato de hamamélis que
ajuda a fechar os poros, enquanto a
cânfora e o mentol refrescam sua pele,
deixando-a suave e macia (evite a área
dos olhos).

Óleo Vitaminado
O Óleo Vitaminado Nawt's Life foi
elaborado especialmente para
preservar e recuperar a aparência
bonita da área mais sensível do seu
rosto: a pele ao redor de seus olhos.
Hidrata e auxilia na prevenção do
surgimento de rugas. Uso diário.

Máscara Facial com Acácia
A Máscara Facial com Acácia foi
desenvolvida especialmente para
eliminar os resíduos de cremes e
loções de limpeza, ajudando a diminuir
os sinais de fadiga e a normalizar
poros dilatados, deixando a tez mais
clara, viçosa e bonita.

Uso diário

Adriatic Hidratante com Filtro Solar FPS 30
O Adriatic Creme Hidratante com Filtro Solar
restaura e hidrata gradativamente a condição
natural da pele do rosto. Resultando em uma
pele saudável, com aparência bem tratada.
Indicado para todos os tipos de pele.

NOVA
FÓRMULA
NOVA
EMBALAGEM

Base Líquida
A Base Líquida Nawt's Life além de
fornecer uma excelente fixação da
maquiagem, proporciona a pele uma
textura uniforme e suave. Escolha a
tonalidade que combine a sua cor de pele.

NOVA
EMBALAGEM

Uso noturno

Clara*

Média*

Escura*

* As cores da Base Líquida aqui apresentadas servem apenas para
referência entre clara, média e escura, e poderão sofrer possíveis
variações devido as diferenças entre a cor original do produto e o
processo de impressão deste catálogo.

Creme com Colágeno
Auxilia na recuperação do vigor e elasticidade da pele.
Proporciona a hidratação necessária para protegê-la contra as
ações nocivas do ambiente, mantendo-a sempre jovem e
saudável. O Nawt´s Creme com Colágeno deve ser usado
após os 25 anos de idade e somente à noite.

10

Klim Sabonete Cremoso
Nawt´s Cream Life Creme Para Limpeza
Beauty Life Loção Tônica Facial
Nawt´s Silk Life Hidratante
Máscara Termoelétrica (110V e 220V)
Máscara Facial com Acácia (Pincel)
Aia Óleo Vitaminado
Adriatic Creme Hidratante c/ Filtro Solar 30
Base Líquida

Klim Sabonete Cremoso
Nawt´s Cream Life Creme Para Limpeza
Beauty Life Loção Tônica Facial
Nawt´s Cream Life Creme Para Limpeza
Nawt´s Creme Peeling
Beauty Life Loção Tônica Facial
Nawt´s Máscara Facial Calmante
Nawt´s Silk Life Hidratante
Máscara Facial com Acácia (Pincel)
Beauty Life Loção Tônica Facial
Adriatic Creme Hidratante c/ Filtro Solar 30
Aia Óleo Vitaminado
Base Líquida

Klim Sabonete Cremoso
Nawt´s Cream Life Creme Para Limpeza
Beauty Life Loção Tônica Facial
Adriatic Hidratante com Filtro Solar FPS 30
Óleo Vitaminado
Base Líquida

Indicados para higienizar a pele,
remover impurezas, combater
cravos, espinhas e células mortas.
Previne o ressecamento, auxilia na
recuperação do vigor e elasticidade
da pele, hidratando-a e mantendo-a
sempre jovem e saudável.

Klim Sabonete Cremoso
Nawt´s Cream Life Creme Para Limpeza
Beauty Life Loção Tônica Facial
Nawts Creme com Colágeno
Óleo Vitaminado

KIT DE REJUVENESCIMENTO FACIAL (Com a Máscara Termoelétrica)

Modo de usar:
Lave o rosto, colo e pescoço com Klim sabonete cremoso, retire-o com água e em seguida aplique o Creme Cream Life
para limpeza, fazendo uma leve massagem nos locais indicados acima. A seguir, remova-o usando um algodão
umedecido com Beauty Life loção tônica facial. Aplique Nawt´s Silk Life hidratante fazendo uma leve massagem no
rosto, colo e pescoço ,coloque a máscara termoelétrica sobre o rosto por 5 minutos. Deixe que a máscara termoelétrica
esfrie sobre o rosto antes de retirá-la. Retire a máscara termoelétrica e em seguida remova as impurezas com algodão
umedecido com Beauty Life Loção Tônica Facial. Aplique uma camada de Nawt´s Silk Life Hidratante fazendo uma leve
massagem sobre o rosto, colo e pescoço e antes que a pele absorva o produto, passe a Máscara Facial com Acácia,
deixando a mesma secar. Puxe-a, retirando de baixo para cima. Caso alguns resíduos fiquem quando retirá-la, use um
algodão umedecido com Beauty Life loção Tônica Facial. Use o Óleo Vitaminado na região dos olhos, Aplique o Adriatic
hidratante com Filtro Solar FPS 30 no rosto, colo e pescoço, para finalizar passe a Base Líquida Nawt´s Life na
tonalidade que combine com a sua cor de pele.

KIT DE REJUVENESCIMENTO FACIAL (Com o uso do Peeling)

Modo de usar:
Lave o rosto, colo e pescoço com Klim Sabonete Cremoso, retire-o com água e em seguida aplique o Creme Cream Life
para limpeza, fazendo uma leve massagem nos locais indicados acima. A seguir, remova-o usando um algodão
umedecido com Beauty Life loção tônica facial. Aplique uma leve camada do Creme Cream Life novamente, fazendo uma
leve massagem sem retirá-lo, após isso passe sobre a pele do rosto, colo e pescoço o Creme Peeling em movimentos
circulares, praticando um leve esforço para esfoliamento da pele, remova-o com Beauty Life Loção Tônica Facial. Aplique
a Máscara Facial Calmante e deixe a mesma na pele para refrescar e fechar os poros. Aplique o Silk Life Hidratante, em
seguida passe a Máscara Facial com Acácia, deixando a mesma secar. Puxe-a, retirando de baixo para cima. Caso alguns
resíduos fiquem quando retirá-la, use um algodão umedecido com Beauty Life loção Tônica Facial, após isso use o
Adriatic Hidratante com Filtro Solar FPS 30 no rosto, colo e pescoço e em seguida use o Óleo Vitaminado na região dos
olhos, para finalizar passe a Base Líquida Nawt´s Life na tonalidade que combine com a sua cor de pele.

KIT FACIAL (Uso Diurno)
Modo de usar:
Lave o rosto, colo e pescoço com Klim sabonete
cremoso, retire-o com água e em seguida aplique o Creme Cream Life para limpeza, fazendo uma leve massagem
nos locais indicados acima. A seguir, remova-o usando um algodão umedecido com Beauty Life loção tônica facial.
Aplique o Adriatic Hidratante com Filtro Solar FPS 30 no rosto, colo e pescoço e em seguida use o Óleo Vitaminado na
região dos olhos, para finalizar passe a Base Líquida Nawt´s Life na tonalidade que combine com a sua cor de pele.

KIT FACIAL (Uso Noturno)
Modo de usar:
Lave o rosto, colo e pescoço com Klim Sabonete Cremoso, retire-o com água e em seguida aplique o Creme Cream Life
para limpeza, fazendo uma leve massagem nos locais indicados acima. A seguir, remova-o usando um algodão
umedecido com Beauty Life loção tônica facial. Aplique o Creme com Colágeno no rosto, colo e pescoço e em seguida
use o Óleo Vitaminado na região dos olhos.

Produtos feitos para
hidratar e amaciar as
mãos, deixando-as
sedosas e macias.

• Fines Óleo para massagem
• Nawt´s Smalt - creme para as mãos
• Luva Termoelétrica (110 e 220v)

Modo de usar:
• Aplique o Nawt´s Smalt Creme para as mãos,
fazendo uma leve massagem, em seguida aplique o
Óleo para massagem Fines.
• Coloque a Luva Termoelétrica por 20 minutos e
deixe-a esfriar naturalmente antes de retirá-la.
• Faça isso de preferência à noite.

Obs: O Nawt´s Smalt Creme para as mãos
pode ser usado diariamente para deixar as mãos
bonitas, perfumadas e macias.
110v
220v

Luva Termoelétrica

Os pés definem toda
delicadeza e a beleza do
seu corpo. Este conjunto
proporciona aos pés uma
sensação de maciez e
frescor muito agradável.

• Fines Óleo para massagem
• Nawt´s Nathion creme para os pés
• Bota termoelétrica (110 e 220v)

Modo de usar:
Bota Termoelétrica
• Aplique Nawt´s Nathion creme para os pés,
e em seguida Fines Óleo para massagem.
Coloque a Bota termoelétrica por 20
minutos. Deixe a bota esfriar
naturalmente antes de retirá-la.
Repita a operação à noite
Obs: O Nathion creme para os pés
pode ser usado diariamente.
110v
220v

Fines
Alivia dores
e auxilia na
prevenção da
celulite e gordura
localizada.

• Fines óleo para massagem
• Almofada Termoelétrica (110 e 220v)

Almofada Termoelétrica

Indicada para uso em caso de dores localizadas.

Modo de usar:
• Massageie o Fines Óleo no sentido contrário ao do tecido
da pele, até que o produto seja bem absorvido pelo corpo
no local aplicado.
• Coloque a almofada termoelétrica na posição desejada e
ligue por 20 minutos.
• Desligue o aparelho e deixe-o esfriar naturalmente antes
de retirá-lo.
110v
220v

Gel Special
Indicado para
prevenir a formação
de celulite e flacidez.

Indicado para tonificar os
tecidos, prevenindo e
auxiliando para evitar a
formação de celulite e flacidez.

Lean
Estimula a circulação
através da massagem,
tonificando e renovando
a pele com uma suave
sensação de frescor.

• Fines Óleo para massagem
• Nawt´s Lean Creme para massagem
• Nawt´s Gel Special
preventivo de celulite e flacidez
• Cinta Termoelétrica (110 e 220v)

Cinta Termoelétrica
Modo de usar:
Aplicar o Gel após o banho massageando-o bem. Não há
necessidade do uso de qualquer aparelho termoelétrico.
• Aplique o Nawt´s Lean fazendo uma massagem em
movimentos circulares no local necessário, e em seguida
aplique o Fines Óleo para massagem, massageando de
baixo para cima e em volta do umbigo.
• Coloque a cinta termoelétrica na posição desejada e bem
ajustada, em seguida, ligue por 20 minutos.
• Desligue-a e deixe esfriar naturalmente antes de retirá-la.
Faça isso sempre à noite.

110v
220v

Indicado para
massagens deixando
sua pele suave e
perfumada. Alivia as
dores e auxilia na
prevenção da celulite
e gordura localizada.

Modo de usar:
• Massageie o Fines Óleo no
sentido contrário ao do tecido
da pele, até que o produto seja
bem absorvido pelo corpo no
local aplicado.
• Coloque o Braço ou Meião
Termoelétrico na posição
desejada e ligue por 20
minutos.
• Deixe o Braço ou Meião
Termoelétrico esfriar
naturalmente antes de retirá-lo.

• Fines Óleo para massagem
• Braço termoelétrico (110 e 220v)
• Meião termoelétrico (110 e 220v)

Braço Termoelétrico

110v
220v

Meião Termoelétrico

A New Love loção hidratante para
o corpo foi desenvolvida
especialmente para hidratar a
pele (pois contém em sua fórmula
a vitamina E), ajudando a
restaurar a umidade natural e a
evitar o ressecamento provocado
pelas ações do tempo, deixando-a
sempre macia e suave ao toque.
Modo de usar:
• Aplique a New Love loção hidratante após o banho

O Nawt´s Fair creme
para os seios contém
em sua fórmula
produtos que ao
aplicá-lo, os deixam
macios e suave ao
toque, mantendo a
elasticidade natural.

Fair
CREME PARA
OS SEIOS

Modo de usar:
• Aplique o Nawt´s Fair creme para os seios em movimentos
circulares até sua completa absorção, sempre após o banho.
(Logo após a aplicação do Nawt´s Fair creme para os seios
pode ser usado o New Love Loção hidratante para o corpo).

Os Desodorantes e Deocolônias da Nawt's
Life são desenvolvidos especialmente em
nosso laboratório com matéria-prima de alta
qualidade e com um aroma singular.
Com 4 opções de fragrâncias personalizadas,
românticas e marcantes para aqueles que
exigem o que há de melhor.

O hábito de usar um perfume cria seu
próprio estilo, marca sua presença e
desperta emoções.
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NAWT’S LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

Os nossos produtos são fabricados com matéria-prima
de alta qualidade, proporcionando o que há de melhor
para nossos clientes e consumidores.
Conheça os nossos produtos
www.nawtslife.com.br

A Nawt’s Life não efetua vendas pela internet
Prezado cliente,
Atenção. Este catálogo é o único veículo usado para demonstração de
nossos produtos, incluindo orientações de como usá-los. Desconsidere
qualquer orientação, propaganda ou documento que alguém, agindo de
má fé possa anexar a este catálogo.
Atenciosamente,
NAWT’S LIFE
Atenção: Em caso de ferimentos ou pele insensível,
não utilizar nenhum produto.

