


Somos a empresa mais completa do Brasil em Produtos 

e Equipamentos que permitem a criatividade do cabeleireiro 

representando qualidade e resultado que revela a beleza 

única, sendo nossa fonte de inspiração.



Quem somos
Trabalhamos com inovação e qualidade

Há mais de 12 anos no mercado, nossa empresa está 
localizada em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, 

Brasil. Temos uma linha de produtos eletrônicos e 
cosméticos, onde oferecemos soluções profissionais.



Oferecer 
produtos de 
alta qualidade 
com perfeição 
em todos os 
processos

seus produtos e 
serviços com o 
compromisso de 
avançar no 
aperfeiçoamento 
de nossas linhas

Ser reconhecida 
como uma 
empresa de 
excelência por

Respeito ao meio 
ambiente. Isso é 

A ética não é 
negociável.

o que nos dá a 
perspectiva de 
amanhã

A satisfação do 
cliente é a razão 
de nossa 
existência. 
Simples sempre.

MISSÃO VISÃO VALORES



DIFERENCIAIS DA NOSSA EMPRESA

Nossa empresa é 
afiliada da ABC, que 
tem como principal 
objetivo aproximar as 
indústrias do setor, 
promovendo e 
defendendo seus 
legítimos interesses.

Possuímos GMP 
(Good

segura para reduzir 
os níveis de 
contaminação e 
desperdício

Manufacturing 
Practices) para 
garantir uma 
produção limpa e

Todos os nossos 
produtos são 
CRUELTY-FREE, 
então veganos



DIFERENCIAIS DA NOSSA EMPRESA

Ingredientes de 
qualidade preocupação 
com a higiene, manuseio 
cuidadoso e correta 
execução das técnicas 
de produção, fatores 
que levam à obtenção 
de um produto de boa 
qualidade 

Embalagem 
exclusivas com design 
arrojado com diversos 
materiais 
e cores adequadas

Participante de 
programas de 
responsabilidade pós-
consumo de 
embalagens



Tenha a disposição uma Linha de 

Cosméticos Profissionais Completa! 

- Excelente margem de lucro;

- Treinamento e outras diversas vantagens para que suas 

vendas cresçam! 

Colorações, Pós descolorantes, OX, Progressivas, Botox Capilar, 

Matizadores, Tratamentos, Barbearia, Manutenção, Acessórios, 

Finalizadores, Suplemento, Home Care, Equipamentos e muito mais! 

- Não concorre com você pela internet; 

- Exclusividade de área;

- Oferece suporte técnico e de Marketing; 

VANTAGENS DE SER UM DISTRIBUIDOR DA SALLES PROFISSIONAL



HOME CARE

















desenvolvida

procedimentos de transformação.





Volume: 300g



UP INFINITY

Suplemento alimentar de 

vitaminas e minerais em cápsulas. 

Contém 30 cápsulas de 

750 mg cada. 

Conteúdo por cápsula: 

500 mg.  Peso liquido: 23g

CRESCE MUITO

Suplemento de vitaminas e 

minerais em cápsulas. O cabelo

cresce muito mais rápido, 

com muito mais força e beleza.

Contém 30 cápsulas de 

750 mg cada. 

Conteúdo por cápsula: 

500 mg.  Peso liquido: 23g





BIOPLES RESTAURAÇÃO 
INSTANTÂNEA - SPRAY E GEL

Ação instantânea na bra capilar!

Prevenção e proteção.

Nº 1 Proteína da seda e da queratina.

Nº 2 Extrato de limão | Pantenol | Queratina 

Volume: 300mL



PÉROLA

Para cabelos loiros, descoloridos ou com mechas.

Efeito: Perola Intenso

Volume: 250g

RED

Para cabelos com tons avermelhados naturais ou coloridos.

Efeito: Vermelho Intenso

Volume: 250g

MARSALA

Para cabelos com tons avermelhados naturais ou coloridos.

Efeito: Marsala Intenso

Volume: 250g

COBRE

Para cabelos com tons acobreados ou coloridos desbotados.

Efeito:  Acobreado Intenso

Volume: 250g

MÁSCARAS MATIZADORA 
ACIDIFICANTE





PROFISSIONAL





56

56

.

Cores mais vibrantes e expressivas, cor 
equalizada, alto poder de cobertura dos os 
brancos, intensidade na luminosidade e 
proteção da bra capilar.

Pigmentos nanotecnológicos | Óleo de Orquídeas
Keratin | Argan Oil | 



PAPEL ECO MECHAS

Com tecnologia Air Flow, aumenta a eciência do pó descolorante;
Não escorre na mecha; Não mancha; Maior segurança; Menor tempo; 
Mais rendimento;

Compatível com todos os produtos químicos para cabelos do mercado;
Orgânico, reciclável e Biodegradável;

Os Papéis Sustentáveis para Mechas Eco Mechas Salles Prossional são 
os únicos a conter em processo de fabricação a exclusiva tecnologia AIR 
FLOW. 

Tamanhos: 11cmx27cm e 11cmx47cm
Gramatura: 56g/m2



VINAGRE CAPILAR
DE MAÇA ACIDIFICANTE

Volume: 250g / 1kg



PÉROLA

Para cabelos loiros, descoloridos ou com mechas.

Efeito: Perola Intenso

Volume: 500g

RED

Para cabelos com tons avermelhados naturais ou coloridos.

Efeito: Vermelho Intenso

Volume: 500g

MARSALA

Para cabelos com tons avermelhados naturais ou coloridos.

Efeito: Marsala Intenso

Volume: 500g

COBRE

Para cabelos com tons acobreados ou coloridos desbotados.

Efeito:  Acobreado Intenso

Volume: 500g500g

MÁSCARAS MATIZADORA 
ACIDIFICANTE



Volume: 300g / 1kg



1000mL | 300mL

CABELOS LOIROS E PRATEADOS



Volume: 300g / 1kg



PROGRESSIVA GOLD ROSE ADVANCE

Ganhe tempo e diminua esforço com a Progressiva que não precisa escovar.
A Progressiva Gold Rose foi desenvolvida com uma tecnologia exclusiva
que tem o objetivo de suprir as necessidades dos mais exigentes prossionais
da área de beleza, sua tecnologia inovadora ajuda na reconstrução 
capilar no alto poder de emoliência dos aminoácidos. 
Alisa, protege e trata a cor.

Volume: 1000mL



EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



TESOURA FIO NAVALHA

Tesoura o navalha Salles Prossional, tesoura 

de primeira linha, produzida com a mais alta 

qualidade para ter um corte de ultra precisão

e é a unica tesoura que não precisa aar.

Articulação com rolamento.

Fabricada na Suíça.

Tamanho: 5.5 / 6.0 polegadas

Cores: Prata / Preto / Dourado

TESOURA FIO LASER

Tesoura o laser Salles Prossional, tesoura de 

primeira linha, produzida com a mais alta qualidade 

para ter um corte de ultra precisão e é a unica tesoura 

que não precisa aar.

Articulação com rolamento

Fabricada na Suíça.

Tamanho: 6.5 polegadas

Cores: Prata / Preto / Dourado





ESCOVA DE CABELO
TÉRMICA EVOLUTION

Térmica com furo hexagonal: Aquece mais rapidamente, 

retém o calor por mais tempo. Barril revestido de cerâmica. 

Cerda de Nylon vermelho no barril: Produzido com nylon 

de alta qualidade, desembaraça e separa os os

facilitando a escovação. 

Tamanho: 62mm

ESCOVA TÉRMICA COM
CERDAS MISTAS

Cerdas mistas dupla altura, de javali e nylon em ‘V’.

Cabo em madeira laqueada preta, pontiagudo e

anatômico, revestido em borracha. 

Cor Predominante: Preto com Amarelo.

Tamanhos disponíveis:

Nº 01 – 45mm Nº 02 – 52mm

Nº 03 – 56mm Nº 04 – 65mm

CINTO PARA EQUIPAMENTOS

Cinto para equipamento, pratico e funcional. 

Acessório para facilitar o trabalho do prossional.

Produto exclusivo Salles Prossional.

Foto ilustrativa, não acompanha os 

itens que nele estão.



ESPONJA NUDRED

Espuma Nidred tem como objetivo 

valorizar o cabelo crespo, ideal 

para quem procura texturizar o 

cabelo em poucos minutos.

26 furos de 12mm.

DISPLAY POMADA

Display mostruário para pomadas, 

rustico e moderno.

Capacidade para até 8 Pomadas

Salles Prossional. Feito com 

Madeira MDF

Foto ilustrativa, display não 

acompanha pomadas.

DISPLAY SUPORTE 
EXPOSITOR COSMÉTICOS

Display mostruário para cosméticos, 

rustico e moderno.

Capacidade para até 4 Kits de produtos 

Salles Prossional (Kits de 300ml)

Painel: Madeira MDF. Prateleira: Acrílico

Tamanho: Altura 68cm Largura 60cm

Foto ilustrativa, display não 

acompanha produtos



AVENTAL SALLES
PROFISSIONAL

CAPA DE CORTE 
SALLES PROFISSIONAL

PINCEL TAM G 
SALLES PROFISSIONAL

CUMBUCA COM ALÇA E 
GRADUAÇÃO SALLES PROFISSIONAL

ESPATULA PARA CREMES 
18CM SALLES PROFISSIONAL



LINHA MASCULINA



SHAMPOO BARBA 
E CABELO

Limpa e hidrata, para todos os tipos 

de barba e cabelo, tonica e revitaliza 

os os, maciez e sedosidade para 

sua barba e cabelo. Uso diário.

Tamanho disponível: 500ml

SHAVING GEL 
DE BARBEAR

Hidrata e refresca a pele. Contém 

aloe vera que suaviza e acalma a 

pele para um barbear perfeito, 

diminuindo a sensação de desconforto. 

Para todos os tipos de pele.

Tamanhos disponíveis: 500g

POMADA MODELADORA
CABELO E BARBA

Pomada Classic – Fixação forte, efeito de seco ou molhado. 

Pomada Hold – Fixação extra forte, efeito e modelação.

Pomada A Teia – Fixação forte, efeito seco.

Pomada Black – Fixação forte e pouco brilho, com pigmento preto.

Tamanhos disponíveis:150g

GEL COLA
Sua fórmula é especial, não possui álcool e com o PH neutro. 

Contém ltro solar que protege e bloqueia raios ultravioletas.

Tamanhos disponíveis: 300g e 600g

ÓLEO PARA BARBA

Óleo para barba, deixa a barba 

forte, hidratada e com os os 

alinhados. Dá brilho e maciez a

sua barba.

Tamanho disponível: 30ml
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