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LABORATÓRIOS KAPYDERM
Vivemos num mundo altamente competitivo e qualificado pelo que quem não se forma 
e evolui, não avança, profissionalmente.

Laboratórios Kapyderm investe na formação dirigida aos profissionais de saúde e beleza, 
para que estes se qualifiquem e se tornem especialistas.

O sistema Kapyderm tem como base o conhecimento, confiança, dedicação e trabalho 
dos profissionais nos centros especializados em Dermotricologia e por isso estamos 

convencidos, de que são prescritores credíveis, nas afeções Dermotricológicas.

O sistema baseia-se na formação contínua, apoios e serviços por parte dos Laboratórios, 
para que o profissional desenvolva o conceito da Dermotricologia e, obtenha resultados 
eficazes que o consumidor tanto anseia. 



INTRODUÇÃO A
DERMOTRICOLOGIA
A Dermotricologia é uma especialização criada e patenteada pelos Laboratórios Kapyderm, 
direcionada aos profissionais de saúde e beleza da pele e do cabelo. Tem como base a formação 
contínua, por meio de uma metodologia apropriada, da qual se obtêm excelentes resultados, 
perante as afeções dermotricológicas.

Esta metodologia permite criar e desenvolver um novo conceito de negócio, tão necessário aos desafios 
económicos que se coloca aos profissionais no dia de hoje, pois a parceria com os Laboratórios Kapyderm 
trás grandes benefícios económicos pela criação de novos serviços. 

É do conhecimento geral, que assistimos no setor profissional a uma estratégia de Marketing “agressivo” 
das grandes marcas, que tem como objetivo a venda de produtos, sem ter em atenção a importância do 
profissional que credibiliza o nome dessas marcas e, assiste sem poder intervir, à venda direta ou em 
grandes superfícies de produtos, com preços muito baixos, que fazem concorrência e afeta a rentabilidade 
das suas microempresas.

Kapyderm, alicerça a sua parceria de negócio no respeito dos valores sócio profissionais e económicos 
do sector, pois tem consciência que a gama dos seus produtos são meios que devem ser geridos pelo 
profissional e, cabe a este, a gestão e prescrição da terapia ou plano de saúde adequado e individualizado 
a cada consumidor, de acordo com as afeções observadas e diagnosticadas.

O  q u e  a  p e l e  e  o  c a b e l o  n e c e s s i t a



PRODUTOS KAPYDERM
O sistema de trabalho Kapyderm baseia-se numa gama de produtos técnicos com elevado grau de eficácia, sendo totalmente 
tolerados e assimilados pela pele sem originar agressões nem efeitos secundários, devido aos princípios ativos naturais e 
formulário equilibrado.

No equilíbrio das formulas há a intervenção conjunta dos nossos departamentos médicos, farmacêuticos e bio investigadores, em colaboração com 
importantes empresas internacionais

Assim se realiza transformações, que permite formulações específicas e originam formulas personalizadas, adequadas à terapia de cada afeção 
Dermotricológica diagnosticada e a tratar.

Todos os produtos da gama Dermotricológica são formulados com 
princípios ativos naturais, que aplicados corretamente não produzem 
qualquer efeito negativo nem secundário, sendo facilmente tolerados e 
assimilados pelas células dérmicas e foliculares pois estão direcionados 
à estabilização da pele e do cabelo.

As 5 linhas de produto determinam a filosofia de saúde 
Dermotricológica

Dermotricología Dermocosmética KlasscolorKapynatura Finalizantes



DERMOTRICOLOGÍA





Composição
Colagénio, B.T.N., Benzol polímero, Catiónicos, Filtro 
protetor, Reguladores ácidos.

Indicações
Atua sobre a pele e cabelo devolvendo a tonicidade e a 
elasticidade perdida, trazendo brilho e luminosidade 
sem engordurar.
Pelo seu efeito balsâmico é um excelente calmante 
em todas as zonas irritadas ou inflamadas. Dupla 
ação interna e externa.

Modo de aplicação
Aplicar só na zona a tratar ou em mistura, conforme 
o efeito desejado.

Dosagem
Segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo

Apresentação
Tubo de 145 ml.

Emulsão Balsâmica-
Colagénio

Tónico 
Sebo Regulador

Composição
Hera, agrião, Roqueta, Princípios ativos equilibrantes e 
condutores, Aminoácidos sulfurosos.

Indicações
Atua sobre a glândula sebácea, regularizando e 
equilibrando a função da mesma

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a tratar e massajar suavemente 
até total absorção

Dosagem
Nos casos leves ou de manutenção, aplicar uma 
vez por semana. Nos casos agudos, aplicar 
diariamente segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo

Nota
Dependendo do estado seborreico em que se encontra 
os folículos, é normal que nos primeiros dias da 
aplicação surja, um pouco mais de gordura, que é 
devido á regularização e expulsão para o exterior, dos 
restos de gordura acumulada.

Apresentação
Frasco com 110 c.c

Composição
Óleo essencial de trigo, Limão, Sálvia, Alecrim, Mimosa, 
Feno grego, Espinheiro branco, Hamamélis, Rosa 
Mosqueta

Indicações
Alto poder nutritivo e hidratante, descongestionante, 
anti-inflamatório, cicatrizante e asséptico, pela 
qualidade e quantidade de princípios ativos naturais 
presentes na fórmula.
Utilizado e recomendado para todos os tipos de pele 
como hidratante e nutriente, em peles envelhecidas 
e desidratadas, com inflamação e vermelhões, atua 
como cicatrizante e descongestionante.

Modo de aplicação
Aplica-se tantas quantas vezes for necessário nas 
zonas afetadas ou, segundo prescrição do Assessor 
Técnico Dermotricólogo. Não lavar após aplicação. 
Uso tópico.

Apresentação
Embalagem de 100 grms.

Solução Especial K



Composição
Óleo de gérmen de trigo, Rosa mosqueta, Essência 
de limão, Essência de Alecrim, Feno Grego.

Indicações
Potente mistura de óleos essenciais, de grande 
penetrabilidade e ação anti-inflamatória com grande 
poder bactericida e fungicida. Recomendado para 
as peles mistas ou seborreicas, inflamadas, com 
comichão e descamação.

Modo de aplicação
Aplicar diretamente sobre as zonas afetadas e 
massajar até completa absorção do produto.

Dosagem
Segundo prescrição do Profissional Dermotricólogo.

Apresentação
Solução em gotas de 30 ml.

K-2K-1

Composição
Óleo de gérmen de trigo, Rosa mosqueta, Essência de 
limão, Essência de Alecrim, Feno Grego.

Indicações
Potente mistura de óleos essenciais, de grande 
penetrabilidade e ação anti-inflamatória e hidratante. 
Recomendado em peles inflamadas e avermelhadas, 
desidratadas, sensíveis e irritadas. Muito eficaz na 
crosta láctea dos bébés.

Modo de aplicação
Aplicar diretamente sobre as zonas afetadas e 
massajar até completa absorção do produto.

Dosagem
Segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo.

Apresentação
Solução em gotas de 30ml.

Composição
Carbono orgânico, Tanino, Fósforo, Sais Minerais, 
Sulfato, Cálcio, Ácido Fulmico, Nutrientes de origem 
vegetal e fitofoliculinas de origem vegetal

Indicações
Descongestivo e oxigenante das camadas profundas 
da pele e da cutícula do cabelo. Possui propriedades 
exfoliantes, asséticas, adstringentes, anti-inflamatórias, 
cicatrizantes e ativa a circulação sanguínea.
Muito recomendado nos casos em que se pretende 
manter o equilíbrio da pele, nas terapias reafirmantes 
e indispensável em todas e cada uma das terapias 
intensivas ou de manutenção das afeções 
Dermotricológicas 

Modo de aplicação
Aplicar segundo o diagnóstico efetuado na zona a 
tratar e deixar atuar 20 minutos. Emulsionar com base 
de limpeza apropriada e retirar. 

Dosagem
Segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo.

Apresentação
Embalagem de 450 grms e 850 grms.

Turba 
Orgânica



Composição
Extrato de Alecrim, Arnica, Bardana, concentrado vitamínico 
de origem vegetal, Pantenol, Ácido salicílico, Aminoácidos de 
enxofre, NDM (ativador dos vasos sanguíneos)

Indicações
Desenvolvido para combater um amplo espectro de processos 
alopécicos. Nutrição do folículo piloso, quedas temporárias 
difusas e agudas, estados de carência, insuficiências dos 
vasos sanguíneos do couro cabeludo, estruturante das cadeias 
queratínicas e equilibrante das disfunções dos bolbos. Dupla 
ação interna e externa.

Modo de aplicação
Aplicar sobre o couro cabeludo abrindo riscas, repartir 
o conteúdo por todas as zonas afetadas, massajar sem 
pressionar movendo a pele para distribuir o produto.

Apresentação
Caixas de 12 ampolas.

Ampolas 
Kapyderm KDAmpolas Kapyderm DT

Composição
Extratos vegetais, Bardana, Alecrim, Arnica, Castanheiro da Índia, Pantenol, Vitaminas A, E, I, H, B e P, 
Aminobenzoico, B8, Cálcio D Panteónico, Ácido Salicílico, Iodo Vegetal, Aminoácidos de enxofre, NDN 
(ativador dos vasos sanguíneos).

Indicações
Excelente regenerador celular com alto valor nutritivo na papila. Aumenta e ativa a circulação sanguínea 
gerando uma maior produção do cabelo. Indicado em todos os processos de alopecias difusas, agudas 
ou progressivas, assim como em estados de carência. Couro cabeludo com insuficiência de circulação 
sanguínea. Dupla ação interna e externa.

Modo de aplicação
Aplica-se sobre o couro cabeludo, abrindo riscas, massajar sem pressão movendo a pele para distribuir o 
produto.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de manutenção. Em casos agudos, diariamente, segundo 
prescrição do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Nota
O enrubescimento do couro cabeludo ou da pele é um efeito normal devido à ativação dos vasos sanguíneos, 
desaparece passado alguns minutos. Não produz efeitos secundários. No caso de peles sensíveis aplicar 
antes da lavagem.

Apresentação
Caixas de 6 e 20 ampolas.



Ampolas 
Kapyderm NAmpolas Kapyderm KN 

Composição
Extrato de Alecrim, Arnica, Bardana, concentrado vitamínico de origem vegetal, Ácido 
salicílico, Aminoácidos de enxofre, NDM (ativador dos vasos sanguíneos).

Indicações
A grande concentração de princípios ativos com poder fungicida e bactericida, fazem 
deste produto um grande antissético, perseverando de germes infeciosos a zona 
tratada. Pela grande quantidade em vitaminas, esta loção é um excelente nutritivo 
das células dérmicas e foliculares. Pela dupla ação antissética e nutritiva, usa-se nos 
estados em que se requer o equilíbrio da zona a tratar. Dupla ação interna e externa.

Modo de aplicação
Aplica-se na zona a tratar só ou em mistura, repartir todo o conteúdo sobre as zonas 
afetadas, massajar sem pressão, mover a pele para distribuir o produto. Usa-se como 
antissético, nutritivo e equilibrante das zonas a tratar

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de manutenção. Em casos agudos, 
diariamente, segundo prescrição do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Nota
O enrubescimento da zona em tratamento, é um efeito normal devido à ativação 
dos vasos sanguíneos, desaparece passado alguns minutos. Não produz efeitos 
secundários. No caso de peles sensíveis aplicar com cuidado.

Apresentação
Caixas de 12 ampolas.

Composição
Extratos vegetais, Bardana, Alecrim, Arnica, Castanheiro da Índia, Pantenol, Vitaminas 
A, E, I, H, B e P, Aminobenzoico, B8, Cálcio D, Panteónico, Ácido Salicílico, Iodo Vegetal, 
Aminoácidos de enxofre, NDN (ativador dos vasos sanguíneos).

Indicações
Pelos princípios ativos, esta loção atua como grande descongestionante e nutriente 
da zona a tratar, devido à grande concentração de vitaminas e evita a proliferação de 
germes, que estão presentes nos processos descamativos e seborreicos.

Modo de aplicação
Aplica-se na zona a tratar. só ou em mistura. Repartir todo o conteúdo sobre as zonas 
afetadas, massajar sem pressão, movendo a pele, para distribuir o produto.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de manutenção. Em casos agudos, 
alternadamente ou diariamente, segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo.

Nota
O enrubescimento da zona é um efeito normal devido à ativação dos vasos sanguíneos, 
desaparece passado alguns minutos. 
Não produz efeitos secundários. No caso de peles sensíveis aplicar com cuidado.

Apresentação
Caixas de 6 e 20 ampolas.



Composição
Estratos vegetais de Ortiga, Arnica, Agrião, 
Alecrim, Proteínas de origem orgânica, Princípios 
estimulantes e condutores.

Indicações
Tónico com uma elevada concentração de 
aminoácidos, vitaminas e oligoelementos essenciais 
no metabolismo celular. A formulação em tipo 
de solução é facilmente assimilável pelas células 
dérmicas e foliculares aumentando a nutrição 
e energia. Recomendado em peles e cabelos 
carenciados e desvitalizados pelo elevado poder 
nutritivo. Dupla ação interna e externa.

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a tratar e massajar suavemente 
até completa absorção.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de 
manutenção. Em casos agudos, diariamente, 
segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo.

Apresentação
Loção de 110 c.c.

Tónico Base

Composição
Estratos vegetais, Hera, Ortiga, Aminoácidos de enxofre, Arnica, Alecrim, Agrião, Pantenol, Proteínas, Vitaminas 
hidrolisadas de plantas, Ácido salicílico, N.D.M. (ativador de vasos sanguíneos)

Indicações
O Tónico Alogénico, formulado com uma composição cuidadosamente estudada é de elevada eficácia no mais 
amplo espectro dos processos alopécicos. Atua nas alopecias androgenéticas pelo efeito inibitório sobre a 
5ª Redutase, nutre e oxigena o folículo, pelo elevado conteúdo em nutrientes o que o torna eficaz nos eflúvios 
talógenos e areatas, bem como nos enquistamentos da papila.

Modo de aplicação
Aplicar sobre o couro cabeludo, repartir o conteúdo sobre a superfície capilar e massajar suavemente até total 
absorção.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de manutenção. Em casos agudos, diariamente, segundo prescrição 
do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Nota
O enrubescimento do couro cabeludo é um efeito normal devido à ativação dos vasos sanguíneos, desaparece 
passado alguns minutos. Não produz efeitos secundários. No caso de peles sensíveis aplicar antes da lavagem.

Apresentação
Loção de 30 e 110 c.c

Tónico Alogénico



Fungi-Activ

Composição
Extrato de alecrim, Undexal, Ácido salicílico, Iodo vegetal, Ureia, Estrato de Fucus, N.D.M. (ativador de vasos 
sanguíneos)

Indicações
Tónico de ação fungicida e queratoplástica. Eficaz nos processos descamativos como regulador da renovação 
epitelial, antipruriginoso e emoliente nas peles com tendência descamativa.

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a tratar e massajar suavemente até completa absorção.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de manutenção. Em casos agudos, diariamente, segundo prescrição 
do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Nota
O enrubescimento do couro cabeludo é um efeito normal devido à ativação dos vasos sanguíneos, desaparece 
passado alguns minutos. Não produz efeitos secundários. No caso de peles sensíveis aplicar com cuidado.

Apresentação
Loção de 30 c.c e 110 c.c

Composição
Extrato de córtex de salgueiro, Abdul e Zimbro, Ácido 
Salicílico e aminoácidos de enxofre.

Indicações
Loção com alto poder queratolítico, antipruriginoso e 
parasita. Recomendado em zonas hiperqueratinicas 
com formação de placas ou engrossamento, dureza e 
enquistamento, que pode originar comichão. 
Muito útil na prevenção e terapia da pediculose.

Modo de aplicação
Aplicar diretamente em peles limpas, sem restos 
de humidade, repartir o conteúdo sobre as zonas 
afetadas. Evitar o contacto com os olhos.

Dosagem
Uma vez por semana em casos ligeiros ou de 
manutenção. Em casos agudos, diariamente, segundo 
prescrição do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Apresentação
Loção de 110 c.c.

Tónico KS-115



Composição
Base de limpeza aniónica e anfótera. Extratos 
vegetais Bioenxufrado, Undesal, Ácido láctico, 
Excipiente idóneo, ph5.

Indicações
Específico para os excessos seborreicos e hidro 
seborreicos. Limpa a gordura sem causar efeito 
secundário. Pelos seus componentes bactericidas 
e fungicidas, evita a proliferação de bactérias e 
fungos causados pelo excesso de gordura. Não 
altera o manto ácido.

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a tratar, emulsionar e retirar. 
Repetir a ação se for necessário e deixar atuar 
durante 5 minutos

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Base de Limpeza
Regulador de Gordura

Composição
Base de limpeza aniónica e anfótera, Cetiol, 
Vitamina E, Colágeno, Ácido lático, BTN, Excipiente 
idóneo, Ph5.

Indicações
Ação protetora e hidratante para couros cabeludos e 
cabelos secos e porosos. Restabelece a elasticidade 
da cutícula, Dá brilho e leveza. Não altera o manto 
hidroproteico da pele

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a limpar, emulsionar e retirar. 
Repetir a ação se for necessário e deixar atuar 
durante 5 minutos.

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Composição
Base de limpeza aniónica e anfótera, Cetiol, 
Colágeno, Ácido lático, Excipiente idóneo, Ph5.

Indicações
Ação normalizadora, para todo o tipo de pele e 
cabelo incluindo peles infantis, alternando com 
qualquer outra base de limpeza de Kapyderm 
ou como manutenção, por ser inócuo e não 
alterar as funções da pele e do cabelo. 
Não altera o manto ácido da pele.

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a limpar, emulsionar e 
retirar. Repetir a ação se for necessário e deixar 
atuar durante 5 minutos.

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Base de Limpeza
Normalizador

Base de Limpeza
Específico Seco

COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO DE TU PIEL Y EL CABELLOP L A N O S  D E  S A Ú D E  A P O I A D O S  N A  D E R M O T R I C O L O G I A



Composição
Base de limpeza aniónica e anfótera. Extratos vegetais, Ureia, Undesal, Ácido 
salicílico, Iodo vegetal, Excipiente idóneo, ph 5

Indicações
Ação antissética e emoliente. Combate os elementos que causam os 
processos descamativos, enrubescidos e comichões. Não altera o manto 
ácido.

Modo de aplicação
Aplicar sobre a zona a tratar, emulsionar e retirar. Repetir a ação se for 
necessário e deixar atuar durante 5 minutos.

Dosagem
Segundo prescrição do Assessor Técnico Dermotricólogo.

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Base de Limpeza Tratante de Caspa Base de Limpeza Tonificante Queda

P L A N O S  D E  S A Ú D E  A P O I A D O S  N A  D E R M O T R I C O L O G I A

Composição
Base de limpeza aniónica e anfótera, Colagénio, Pantenol, Estratos vegetais, 
concentrado vitaminas (A; E; H; HP; B; B-8), Cálcio D pantoteneico, Ácido lático, 
Excipiente idóneo, ph5.

Indicações
Tonificante e revigorador nos períodos de queda. Preventivo, potencializa e 
fortalece a fibra capilar dos cabelos finos e frágeis quando não há queda. Trás 
força e nutre a pele bem como dá brilho ao cabelo. Não altera o manto ácido

Modo de aplicação
Aplicar sobre os cabelos humedecidos, emulsionar e enxaguar com 
abundância. Repetir a ação se for necessário e deixar atuar durante 5 minutos.

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.



DERMOCOSMÉTICA



Composição
Base de limpeza aniónica, anfótera, 
protetor solar, prosum e polímero 
cosmético Ph5.

Indicações
Protege o cabelo dos efeitos nocivos 
do sol, cloro das piscinas e salitre da 
água do mar. Além disso possui filtro 
solar. Devolve ao cabelo sedosidade, 
brilho e volume.

Modo de aplicação
Sobre os cabelos molhados repartir o 
produto por todo o cabelo, massajando, 
enxaguar e repetir a operação deixando 
atuar 3 a 5 minutos. Enxaguar 
profundamente sem deixar residuos de 
produto.

Apresentação
Embalagem de 125 ml.

Crema Hidratante
Multifunções

Composição
Micropartículas de silicone, e fator de 
proteção solar

Indicações
Reconstrutor da fibra deteriorada 
pela ação de agentes externos 
agressivos. Ação protetora da fibra 
capilar dos efeitos nocivos do Sol 
e dos agentes externos. Não deixa 
resíduos nem satura o cabelo.

Modo de aplicação
Estender o produto na palma das 
mãos e aplicar na fibra capilar sobre 
cabelos secos ou molhados.

Dosagem
Tantas quantas vezes for 
necessário segundo prescrição do 
Assessor Técnico Dermotricólogo

Apresentação
Solução em gotas de 30 c.c.

Base de Limpeza 
Proteção Solar

Composição
Micropartículas de silicone, 
Glicerina, Óleo etanol G.

Indicações
Protege e hidrata a epiderme e 
endurece a cutícula das unhas 
ressequidas, quebradiças e para 
peles desvitalizadas. Suaviza o 
tato da pele.

Modo de aplicação
Aplicar uma pequena quantidade 
e estender pela pele, e unhas 
massajando. Não deixa resíduos 
gordurosos.

Apresentação
Tubo de 125 ml.

Reconstrutor 
Molecular

Composição
Óleo enriquecido e protetor solar.

Indicações
Especialmente concebido para a 
exposição solar, evita os efeitos 
descamativos da exposição. 
Os elementos protetores solares, permite 
que o cabelo não se danifique e que os 
óleos enriquecidos, protejam a fibra 
capilar. Também indicado para dar 
impressão de cabelo molhado ou efeito 
brilhante.

Modo de aplicação
Aplicar da raiz às pontas, antes e 
durante a exposição ao sol. Para 
dar a impressão de molhado, aplicar 
diretamente no cabelo e pentear. 

Apresentação
Embalagem de 125 ml.

Óleo
Protetor Solar



Composição
Base limpeza aniónica e anfótera, trietanolamina, 
colágeno, ácido láctico e polixona tratante Ph5.

Indicações
Especialmente formulado para evitar que se arraste 
a cor durante a lavagem, protegendo as películas 
queratínicas danificadas, devolvendo ao cabelo 
colorido e descolorado, brilho, vitalidade e suavidade. 
Evita os radicais livres.

Modo de aplicação
Sobre cabelos molhados, repartir o produto por todo 
o cabelo, efetuando a massagem, enxaguar e repetir 
a operação deixando atuar 3 a 5 minutos. Enxaguar

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Base de Limpeza 
Cabelos Coloridos 

Base de Limpeza 
Cabelos Frisados 

Composição
Base limpeza aniónica e anfótera, polixona tratante, 
colágeno, ácido láctico e embelezador capilar. Ph5

Indicações
A ação baseia-se em restituir a acidez do cabelo, 
devolvendo brilho, elasticidade e sedosidade 
necessária, para realçar a beleza do cabelo, notando-
se o efeito desde a primeira lavagem, aumentando 
além disso o frisado. Evita os radicais livres.

Modo de aplicação
Sobre cabelos molhados, repartir o produto por todo 
o cabelo, massajando, enxaguar e repetir a operação 
deixando atuar 3 a 5 minutos. Enxaguar.

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml

O  Q U E  A  T U A  P E L E  E   C A B E L O  N E C E S S I T A

Composição
Estrato de placenta vegetal. Fator revitalizante, 
Hidratante da pele. Nutriente Fitodermotricológico.

Indicações
Possui funções fisiológicas, entre as quais se 
destaca como mais importante a estimulação das 
funções bioquímicas que potencializa a atividade 
biológica da pele. Principalmente indicado como 
produto de alto poder hidratante e nutritivo. 

Modo de aplicação
Aplicar só ou em mistura nas zonas onde se 
requer uma especial hidratação, massajar até 
completa absorção.

Dosagem
Segundo prescrição do Assessor Técnico 
Dermotricólogo.

Apresentação
Caixa de 12 ampolas

Estrato de 
Placenta



Composição
Estrato de cevada, polixona tratante, ácido láctico, 
dehkuart, hidrolisado proteico.

Indicações
Neutralizador dos restos alcalinos, desenvolvido 
especialmente para nutrir as fibras capilares 
afetadas e restabelecer o Ph da pele e do cabelo 
depois de um trabalho técnico, equilibrando assim 
os mesmos. Através da aplicação consegue-se 
brilho, vitalidade, suavidade e força nas cutículas.

Modo de aplicação
Sobre cabelos lavados e secados com toalha, 
aplicar o produto e deixar atuar 5 minutos. 
Enxaguar depois com abundante água.

Apresentação
Tubo de 145 ml e boião de 850 ml.

Equilibrante
Enzimático

Base de Limpeza 
Frequência

Composição
Base limpeza aniónica e anfótera, óleo vegetal 
hidrolisado proteico, polixona tratante Ph5.

Indicações
Concebido para uso frequente, devolve ao cabelo 
nutrientes e embelezadores que aumentam o volume 
e melhora as cutículas danificadas. 
Evita os radicais livres. O resultado é espetacular 
dando ao cabelo uma grande qualidade.

Modo de aplicação
Sobre cabelos molhados, repartir o produto por todo 
o cabelo, efetuando a massagem, enxaguar e repetir a 
operação deixando atuar 3 a 5 minutos. Enxaguar

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Composição
Base limpeza aniónica e anfótera, óleo vegetal 
hidrolisado proteico, polixona tratante Ph5.

Indicações
Concebido para embelezar este tipo de cabelo 
devolvendo-lhe nutrientes e embelezadores que 
aumentam o volume e melhora as cutículas 
danificadas. Evita os radicais livres. O resultado é 
espetacular dando ao cabelo uma grande qualidade.

Modo de aplicação
Sobre cabelos molhados, repartir o produto por todo 
o cabelo, efetuando a massagem, enxaguar e repetir a 
operação deixando atuar 3 a 5 minutos. Enxaguar. 

Apresentação
Embalado em 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Base de Limpeza 
Cabelos Sensíveis 

O  Q U E  A  T U A  P E L E  E   C A B E L O  N E C E S S I T A



KAPYNATURA



Composição
É a associação do óleo de borragem e de onagra 
de primeira qualidade, que se uniram para se 
obter as percentagens adequadas de ácidos w6 
imprescindível em qualquer reação metabólica 
que ocorre no organismo. Recomendado pela 
OMS no tratamento de dermatites, graças aos 
resultados obtidos sobre peles desidratadas, 
envelhecidas, sensíveis, avermelhadas, 
inflamadas, sinais estes que aparecem nos 
processos descamativos. Além disso, o reVital 
está enriquecido com vitamina E, que é um 
excelente antioxidante que protege a pele dos 
temidos radicais livres. 

Modo de aplicação
Não deve ser tomado por pessoas que estejam 
em tratamento com anticoagulantes.
2 comprimidos diários e recomenda-se tomar em 
ciclos trimestrais

Apresentação
Frasco com 60 comprimidos.

reVitalshock

Composição
É uma associação de três algas, espirulina, porphira e 
chlorela, que constitui o alimento mais completo que 
se conhece. Estas algas são ricas em aminoácidos 
essenciais e imprescindível para a formação de 
proteínas, logo, para a queratina do cabelo. São 
ricas em vitaminas e minerais, cujo deficit provoca 
fragilidade e perca capilar. 
Contêm clorofila, que ajuda a fluidificar a corrente 
sanguínea aumentando e devolvendo o oxigénio e 
nutrientes às células. São ricas em ácidos gordos, 
essenciais no metabolismo e correta formação das 
membranas celulares e contêm ácidos nucleicos 
que aumentam a capacidade de autorreparação das 
células com um elevado ritmo de divisão (pele, pelo 
e unhas), evitando o seu desgaste e fortalecendo-
as. Deve-se tomar em todos os casos de alopecias e 
fragilidade capilar da pele e unhas

Modo de aplicação
2 comprimidos diários e recomenda-se tomar em 
ciclos trimestrais.

Apresentação
Frasco com 60 comprimidos.

dePure

Composição
DePure é a associação de 5 plantas, dente de leão, 
fumaria, boldo, menta e ortiga, todas elas com 
efeito depurativo sobre o sistema linfático, renal 
e hepático. É necessário a sua utilização durante 
qualquer terapia para assegurar uma correta 
eliminação das toxinas que circulam na corrente 
sanguínea e linfática e que desencadeia ou agrava 
as anomalias dermotricológicas mais frequentes. O 
DePure também atua como inibidor da 5ª redutase 
nas quedas de origem androgenética.

Modo de aplicação
4 comprimidos diários (de preferência pelas manhãs). 
Recomenda-se tomar em ciclos trimestrais.

Apresentação
Frasco com 120 comprimidos



FINALIZANTES



Substitui todos os produtos finais, ceras, 
gomalinas, geles, embelezadores, produtos para 
o brilho, look molhado e moldáveis.

Propriedades
Não deixa resíduos. Nutre o cabelo. Devolve 
volume e brilho. Mantêm a humidade. Fixa e 
mantêm o penteado. Realça o frisado. Potencia-
se com calor para alcançar formas desejadas 
com planchas e pinças, etc.

Modo de aplicação
Aplicar com o cabelo seco ou molhado, segundo 
a técnica finalizante que se deseja alcançar, 
dependendo deste e da extensão do cabelo a 
tratar ou moldar.

Apresentação
Embalagem de 200 ml.

Novas Técnicas 
Finalizadoras

Técnicas de Alta 
Fixação

Mantêm o penteado e as formas, fixando e devolvendo 
brilho ao cabelo.

Propriedades
Devolve brilho e luminosidade, protege da humidade e 
possui um aroma muito agradável. Não deixa resíduos. 
Não satura o cabelo pelo que se retira facilmente ao 
voltar a pentear. Potencia-se com calor para alcançar 
formas desejadas com pranchas e pinças, etc. Não 
contamina a atmosfera, não possui gases de efeitos 
nocivos para o salão e meio ambiente, protegendo a 
capa de ozono.

Modo de aplicação
Aplicar a 30 cms do cabelo. Pulverizar de cima para 
baixo e colocar as quantidades segundo o profissional 
Dermotricólogo.

Apresentação
Embalagem de 250 ml.

Para realizar todas as técnicas de penteado no salão, 
incluindo pranchas, pinças, secador de mão e de pé 
e outra aparelhagem usada pelo profissional.

Propriedades 
Protege o cabelo das agressões do calor e dos raios 
solares. Ideal para aplicar antes de cortar o cabelo. 
Nutre a fibra capilar e a pele. Devolve volume, sem 
efeito secundário nem resíduos, bem como dá brilho 
e beleza ao cabelo. 
Evita a eletricidade estática do cabelo sobretudo 
com o secador de mão, e garante mais tempo e 
durabilidade do penteado. Protege da humidade 
ambiental. Estas propriedades servem como 
fixadores da mise com rolos

Modo de aplicação
Aplicar antes do penteado por todo o cabelo, estando 
este húmido e dosificando a quantidade de acordo 
com o tipo de técnica a empregar, puxando da raiz 
às pontas.

Apresentação
Embalagem de 200 e 400 ml.

Todas as Técnicas



KLASSCOLOR



Kapyderm lançou este produto no mercado após 7 anos de investigação e de 
inumeráveis testes Dermotricológicos. KlassColor trás uma nova visão da cor muito 
mais profissional e eficaz ao Cabeleireiro de vanguarda.

E uma coloração Dermotricológica terapêutica, com componentes naturais que são um grande 
avanço na cosmética capilar, já que se trata de uma emulsão colorante de fácil aplicação e alta 
penetrabilidade na fibra. 
Muito cómoda de aplicar no momento de puxar às pontas e enxagua-se muito facilmente.
Não prejudica o cabelo nem a pele pelo que evita os processos descamativos que ocorrem 
posteriormente à aplicação das tintas comuns e existentes no mercado. Na aplicação de tons 
de fantasia os brancos ficam totalmente cobertos, sem apresentar reflexos indesejados, como 
rosas, alaranjados, verdes etc.

EMULSÃO COLORANTE 
COLORAÇÃO KlassColor

PH:(Acido) – Coloração KlassColor  + H202 Klasscolor + 
Emulsão Balsâmica Colágeno.

Não agride o cabelo nem a pele, pelo que evita os processos descamativos que ocorrem 
posteriormente á aplicação das colorações. É uma coloração ácida com um Ph entre 5 
e 5.5 com a mistura correta da emulsão balsâmica Colágeno.

A NOVA GERAÇÃO DA COR EXCELÊNCIAS DE 
KLASSCOLOR

DESCOLORAÇÃO KLASSCOLOR 
A descoloração KlassColor, é um produto descolorante decapante 
de grande poder, de preparação rápida e muito fácil aplicação. É 
uma nova forma de descoloração estudada de forma a manter um 
alto grau de descoloração sem danificar o cabelo nem agredir o 
couro cabeludo

OXIGENANTE EM CREME
Com o nosso Oxigenante em Creme, estabilizado com componentes 
naturais que hidrata e protege a pele e o cabelo obtêm-se um brilho 
espetacular.
Cobertura de Brancos: Não é necessário a aplicação de mordentes, total 
cobertura, cuida do cabelo e não é necessário misturar com tons base ao 
aplicar tons avermelhados.

Tons Avermelhados: Pode-se aplicar diretamente sobre os cabelos barncos 
sem necessidade de misturar um tom base e não deixa os indesejados 
reflexos rosa. Não mancha a almofada nem perde tanto o pigmento, e ao 
tratar-se o cabelo com produtos Kapyderm garante-se uma duração de 
80% ou mais.
Cabelos Porosos: Não é necessário realizar pré pigmentação e garante-se 
uma elevada perdurabilidade da cor. É uma emulsão colorante ácida Der-
motricológica terapêutica com componentes naturais sendo necessário 
uma preparação e aplicação totalmente profissional.



O nosso departamento técnico é, sem dúvida, pela sua experiência e conhecimento o mais qualificado em Dermotricologia. 
Formamos e acompanhamos os Assessores Técnicos Dermotricólogos, constituindo entre todos uma equipa capacitada para 
resolver qualquer situação e assessorá-los com rapidez e eficácia.

Todos estão á disposição dos Centros Homologados Dermotricológicos representando um dos setores mais apreciados da nossa 
empresa. Sem eles, não conseguimos transmitir e desenvolver o nosso sistema. O seu trabalho deve ser visto como o de parceiros, 
e neles encontram total disponibilidade e apoio.

E q u i p a s  t é c n i c a s  a l t a m e n t e  q u a l i f i c a d o s



Quando nos Laboratórios Kapyderm afirmamos que, “ajudamos as pessoas a 
ter uma melhor qualidade de vida” aplicamos essa filosofia não só no cuidado 
da saúde e bem-estar da pele e do cabelo como também na colaboração com os 
profissionais e empreendedores, por meio de uma formação específica na área 
do desenvolvimento pessoal.

Kapyderm, projetou este curso em três níveis, no sentido de cada um criar a sua 
própria filosofia de Evolução Profissional, como ferramenta diferenciadora no 

que se refere à competitividade do setor.

Curso de Evolução Profissional Nível I
Novos conceitos de desenvolvimento pessoal para quebrar rotinas.

Curso de Evolução Profissional  Nível II
Alcançar a evolução profissional por meio da especialização. A 

Dermotricologia, ferramenta de sucesso, que aumenta as oportunidades 

de negócio.

Curso de Evolução Profissional  Nível III
Atuação no ambiente de trabalho. O objetivo é transformar e mudar 

rotinas, abandonar velhos modelos, paradigmas e crenças não adequados 

às novas exigências do mercado.

Dotar as equipas de trabalho e responsáveis com uma nova perspetiva 

de evolução pessoal e profissional tendo em vista a rentabilidade do 

negócio.

C u r s o  d e  E vo l u ç ã o  P r o f i s s i o n a l

DIMINUIR
Stress
Ansiedade

AUMENTAR
Autoestima
Ansiedade

MELHORAR
Qualidade de vida
Relacionamentos 
interprofissionais

DESENVOLVI-
MENTO
Professional
Intelectual
Emocional

A Evolução Profissional, implica desenvolver novas atitudes e hábitos de 

forma a potencializar as oportunidades do negócio.

A formação está estruturada em três níveis. A frequência dos dois primeiros 

permite acesso ao terceiro nível sendo este personalizado no espaço do 

profissional



Fo r m a ç ã o  C e r t i f i c a d a  e m  D e r m o t r i c o l o g i a

Módulo A – Iniciação à Dermotricologia. 
Conhecimento inicial das principais anomalias e dos produtos, para poder realizar 
as terapias e misturas necessárias nos centros de trabalho.

 - Procesos Descamativos.
 - Alopecias. 
 - Processos Seborreicos. 
 - Principais anomalias na estética. 
 - Micro terapias. 
Com este módulo pretende-se que o profissional comece a pôr em prática e 
adquira a base para começar o Sistema Kapyderm no centro de trabalho. 

Módulo B.- Especialização em Dermotricologia. 
Neste módulo de componente teórica e prática, aprofunda-se as afeções 
Dermotricológicas de acordo com as necessidades da equipa de trabalho.
O objetivo deste módulo é preparar o profissional na identificação das anomalias, 
para poder realizar um correto diagnóstico da pele e do cabelo com a aparelhagem 
Kapyderm e assim encontrara a solução mais eficaz 

Módulo C.- Alto Rendimiento.
Neste módulo são abordadas as afeções de forma individualizada. Formação 
científica e técnica de alto nível, onde o profissional, para além de ser informado 
dos últimos avanços dermotricológicos pode participar em ateliers práticos onde 
comprova as propriedades terapêuticas das soluções Kapyderm. 
Também se ministra cursos comerciais e empresariais de relevante importância 
para o sector, onde o assistente tem a oportunidade de participar com profissionais 
Nacionais e Internacionais.



C u r s o  d e  M a r ke t i n g  d e  S e r v i ç o s

A importância do Marketing é cada vez mais evidente na vida empresarial, 
sendo responsável pelo bom funcionamento e evolução de qualquer 
negócio. 
Este curso tem como objetivo melhorar as competências dos centros de 

trabalho para que se adaptem e se destaquem no mercado onde operam.

Cursos de Marketing Nivel I
Pretende-se neste nível que o profissional ponha em prática e adquira a 
base para começar o Sistema Kapyderm no seu centro. 
 - A construção de um serviço de excelência, fator diferencial da    
                  concorrência. 
 - Gestão da empresa de serviços. 
 - Fundamentos de venda de serviços. 
 - Formas de diferenciação do serviço para aumentar o prestigio. 

Este curso é dirigido a empresários, diretivos e/ou colaboradores de 
centros. 

Cursos de Marketing Nivel II
 - O Marketing na construção do sistema Kapyderm. 
 - Tratamento de objeções.
 - Resolução de reclamações.
 - Casos práticos de venda de serviços.
 - Teatro de vendas. 

Este nível é ministrado aos profissionais (clientes) que tenham frequentado 
o nivel I. Se o cliente pretender, este curso pode ser ministrado no seu 
espaço com a presença de todos os colaboradores, para se testar os 
conhecimentos práticos ministrados nos cursos frequentados.



C u r s o  d e  M a n e j o  d e  A p a r e l h o s 

Neste curso é ministrada a informação técnica sobre a aparelhos utilizados 
em Dermotricología. 

Aborda-se o manejo da microcâmara bem como a importância destes 
aparelhos nos centros. 

Os conhecimentos de como se faz um diagnóstico são aprofundados e 
trabalha-se em particular as dúvidas sobre as afeções que se observam 
através da microcâmara, para um correto diagnóstico. 

Oferecemos Assessoria protocolizada e personalizado em Dermotricología 
de forma prática. O centro convida os seus clientes com possíveis afeções 
ou anomalias Dermocapilares.  

Durante a jornada é feito um diagnóstico Dermotricológico a cada cliente 
que tenha aceite o convite e é proposta a solução adequada. 

Esta jornada, representa um grande apoio na formação de Dermotricología, 
pelo que o Assessor Técnico deve estar acompanhado com colaboradores 
designados pelo centro. 

O objetivo é prestigiar o sistema e preparar os profissionais para que 
executem os serviços, por eles próprios nos centros. Este serviço é 
um método de formação e não tem como objetivo fazer o trabalho do 
profissional. 

Pelo elevado custo, estes serviços técnicos estão sujeitos a contratos, 
convénios ou colaborações acordadas previamente.

A p o i o  Té c n i c o



Fo r m a ç ã o  d e  E q u i p a s 

Consiste na assistência dos nossos técnicos Dermotricólogos no posto 
de trabalho, para acompanhar e formar as equipas sobre assuntos 
técnicos, comerciais, bem como no que se refere a produtos. 

Esta formação, realiza-se fundamentalmente no começo ou no fim da 
Jornada Técnica atrás referida, não interrompendo o funcionamento 
normal do salão. Tem a duração aproximada de duas horas. 
Este serviço é importante para os centros que pretendam desenvolver a 
Dermotricología no Sistema Kapyderm. 

Ministrada em grande parte no Centro, (formando) faz parte da 
formação da equipa. Também se realizam ateliers de trabalho mediante 
demonstrações práticas em casos reais e, em pessoas, com anomalias. 
Os nossos técnicos empenham-se em transferir os conhecimentos sobre 
produtos, aplicações, misturas, etc, para os colaboradores do centro. 

É importante destacar que muitas das técnicas que abordamos, são 
contributos de clientes que, através das suas experiências, nos dão a 
conhecer para que sejam aplicadas. 

C o n h e c i m e n t o  d o s  p r o d u t o s 

D e p a r t a m e n t o  d e  A s s e s s o r i a  M é d i c o  e  Té c n i c o 

Está ao serviço dos centros Dermotricológicos de forma totalmente gratuita. Quando o profissional tem 
dúvidas na identificação ou tratamento de uma anomalia dermotricológica, pode entrar em contacto pelo 
telefone 912396000. Receberá a orientação sobre o diagnóstico, terapia ou plano de saúde a propor.  Também 
pode contactar com o seu Assessor Técnico para responder às questões. Este departamento representa uma 
segurança e enorme prestigio para o centro.



A p a r e l h o  d e  M i c r o d e r m o s c o p i a 

Diz o provérbio, “Uma imagem vale mais que mil palavras”. 
Isto á a Microdermoscopia. 

Mostrar ao cliente o estado real da pele e do cabelo para poder prescrever 
a terapia apropriada. O efeito é o cliente poder de imediato constatar o 
que se passa o que prestigia o profissional e o centro que realiza a terapia. 
Kapyderm possui a tecnologia mais avançada do mercado sendo parte 
indivisível do nosso sistema de trabalho. 

Muito importante destacar o apoio técnico constante dos Laboratórios 
Kapyderm às equipas de trabalho, já que é necessário ter em atenção 
múltiplos fatores nas avaliações dermotricológicas.

Editámos o livro “Dermotricología en la Peluquería” como ferramenta 
formativa e de consulta do profissional. Representa a atualidade e o futuro 
da saúde da pele e do cabelo nos centros dedicados à Dermotricología. 

Escrito pelo nosso Departamento Técnico juntamente com outros 
assessores de distintas áreas (desde naturopatas até médicos forenses). 

Temos ainda catálogos e dossiers técnicos para que o profissional se 
mantenha sempre informado sobre os nossos sistemas e inovações. 
Bibliografia própria, técnica e de consulta.

B i b l i o g ra f i a  p r ó p r i a ,  t é c n i c a  e  d e  c o n s u l t a

C o n g r e s s o s

A finalidade destes eventos é mostrar os avanços da investigação e 
desenvolvimento dos Laboratórios Kapyderm, bem como dos participantes. 
Apresenta-se novas alquimias, protocolos, terapias, etc., com o fim de 
melhorar o Sistema de Dermotricología a nível mundial.



D i s t i n ç ã o  d e  C e n t r o s  H o m o l o g a d o s  K a pyd e r m

É o culminar do desenvolvimento do sistema Kapyderm. Um centro 

homologado têm que ter uma equipa muito preparada a todos os níveis 

para PREVENIR, IDENTIFICAR, SOLUCIONAR E/OU MELHORAR 

qualquer anomalia dermotricológica. 

Deve utilizar todas as linhas da gama de produtos Kapyderm e 

aparelhagem recomendada no Sistema Kapyderm.

Ser centro homologado Kapyderm representa: 

1. Ter condições especiais. 

2. Oferecer mais serviços nos seus centros. 

3. Ter uma especialidade patenteada por Kapyderm nos centros, a 

Dermotricología.

4. Incrementar o volume de negocio. 

5. Prestigio profissional e humano.  

6. Ter distinção com a placa identificativa como Centro Homologado. 

7. Dispor de zona de exclusividade por sectores ou áreas. 

8. Criar barreiras na concorrência direta. 

9. Satisfação pessoal e profissional.



Kapyderm - Miami, Florida, U.S.A.
5313 NW 79th Ave Doral, FL

info@kapydermusa.com
+001 888 527 9337

Kapyderm-Republica Checa
Anglicka 388/1, Praha 2, 12000

lukas@kapyderm.cz
+420 224 241 581

Kapyderm-Varsovia, Polonia
Gieldowa 4, A lok.U6, 01-211 Warszawa

polonia@kapyderm.com
+48 608 555 630

Delegação Andalucía
C/ Newton, nº 12 B 29004 Málaga

info@kapyderm.com
+34 952 288 502

Delegações Laboratórios Kapydermwww.kapyderm.com

Comprometidos com o cuidado  
da pele e do cabelo

Centro Técnico em Dermotricología
C/ Newton nº 12 B, 29004 Málaga

info@kapyderm.com
+34 952 288 502

Fabrica Laboratório
C/Newton nº 12 A 29004 Málaga

info@kapyderm.com
+34 952 242 913

Delegação Madrid
Carretera Canillas, nº 66 28043 Madrid

madrid@kapyderm.com
+34 900 505 800

Delegação Barcelona
C/ Ronda Collsalarca, nº 47 - 51 Local 4,

 08207 Sabadell - Barcelona
info@kapyderm.com

+34 937 234 167

     Kapyderm Portugal (Lisboa e Porto) | Telefone: 912 396 000


