Salon Line participa da APAS Show 2018
Marca de cosméticos capilares expõe pela primeira vez na principal feira do setor de
supermercadistas, que acontece de 07 a 10 de maio, no Expo Center Norte
Salon Line, há mais de 20 anos no mercado de cosméticos capilares e reconhecida pelos
tratamentos para os fios cacheados e afros, participa pela primeira vez da Feira APAS Show
2018, o maior evento mundial do setor de supermercadistas e que reúne os principais
dirigentes de redes e lojas. A feira que acontece de 07 a 10 de maio, no Expo Center Norte,
contará com o amplo portfólio da marca que oferece diversos produtos para cuidados diários e
tratamentos para diferentes tipos de cabelo.
Com constantes lançamentos para atender as necessidades de seus consumidores, a Salon
Line, vai expor no seu estande as principais linhas da marca com destaques para os produtos
Tô de Cacho, S.O.S Cachos, Maria Natureza, S.O.S Bomba, Meu Liso, além da nova seleção de
aparelhos elétricos que compõe a linha Universe.
Linha Tô de Cacho
A Beleza dos cabelos naturais foi redescoberta, ganhando cada vez mais adeptos. Focada em
cabelos cacheados, a linha #todecacho, além de atender principalmente ao público jovem com
sua comunicação fácil e divertida, se destaca por proporcionar cuidados especiais para os
cabelos crespos, crespíssimos, cacheados, ondulados ou em transição.
Linha S.O.S Cachos
A linha S.O.S Cachos foi desenvolvida com as mais ricas fórmulas, contendo tudo para que os
cabelos cacheados, crespos e ressecados consigam o melhor resultado de hidratação e
nutrição. Recomendada para cabelos secos, volumosos, frisados, cacheados, crespos, muito
crespos ou em transição, sendo ideal para quem procura redução e controle do frizz, trazendo
também diversas outras sub-linhas específicas para as necessidades de seu público.
Linha Maria Natureza
A linha conta com a fusão da alta tecnologia e o benefício de ingredientes naturais para revelar
a real potência dos cabelos. Foi assim que nasceram as sub-linhas: Festival das Flores, Leite de
Coco & Óleo de Monoi e Poder das Castanhas, todas com a tecnologia Bio360, que garante
ação antipoluição, antioxidante, proteção UV e proteção térmica. Além disso, todos os
produtos são veganos, liberados (fórmulas free from parabeno, petrolato, óleo mineral,
silicone, sulfato, parafina e conservantes) e indicados para todos os tipos de cabelos.
Linha S.O.S Bomba
S.O.S Bomba possui ativos poderosos que fortalece os fios e auxiliam no crescimento saudável.
Atualmente, a linha possui as sub linhas: S.O.S Bomba Tradicional, Bombástica, Leve, Liberada,
Transição Capilar, Matizadora, Bomba Men, Shampoo Detox e Tônicos Capilares - Todas com
produtos variados para garantir um tratamento completo.

Linha Meu Liso
Defendendo a bandeira de que toda mulher pode ser o que quiser, a marca apresenta sua
linha de produtos, Meu Liso. Os produtos atendem as necessidades de todos os tipos de
cabelos lisos, ou seja, cada produto apresenta uma hashtag diferente, indicando quais
benefícios proporcionam aos fios. Meu Liso #Desmaiado, Meu Liso #SemOleosidade, Meu
Liso #Alinhado, Meu Liso #Brilhante e Meu Liso #Alisado&Relaxado.
Universe
Pensando em oferecer os melhores tratamentos para cada tipo de cabelo, a Salon Line expert
em cosméticos capilares, inova ao trazer para o mercado aparelhos elétricos sofisticados e de
alta qualidade. A linha Universe conta com itens de excelência desde layout ao desempenho.
São secadores, pranchas, modeladores, escovas elétricas, máquinas de corte e difusores que
ajudam a facilitar a rotina de beleza de seus consumidores.
*Todos os produtos passam por testes rigorosos para assegurar performance, qualidade e
segurança para seus consumidores.

SOBRE A SALON LINE
Presente no mercado há duas décadas, a Salon Line é a marca líder em transformação e uma
das maiores fabricantes de cosméticos do Brasil, referência de tratamento para cabelos
cacheados e afros. A empresa é 100% nacional e possui um portfólio completo em diversos
segmentos de beleza, como transformação, coloração e tratamento. Além disso, a empresa
também atua no segmento de aparelhos elétricos, denominados de Salon Line Pro e Universe.
As linhas possuem secadores, pranchas, modeladores, máquinas corte e acabamento de alta
performance.
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