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TRATAMENTOS
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TRIDIUM SEU JEITO

PERFECT PAIR
O Perfect Pair da Tridium é um
reconstrutor de duas etapas,
indicado para cabelos extremamente
danificados ou quebradiços
que apresentam alto índice de
ressecamento, aspereza e que (por
causa da porosidade) embaraçam
demais. Sua fórmula exclusiva
combina proteínas do arroz, da soja
e da seda. Esses compostos ativos
juntos fazem com que o Perfect Pair
penetre profundamente nos fios
reparando as deficiências da cutícula
e a porosidade de dentro para fora.
Repõe massa capilar, fortalece,
hidrata, protege e dá resistência.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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PASSO A PASSO
Lavar o cabelo com shampoo, massageando
levemente o couro cabeludo.
Depois, com uma toalha, retire o excesso de
água e aplique o Reconstrutor Perfect Pair Step 1 enluvando em mechas finas por todo
o comprimento.
Deixe agir por 10 minutos de preferência com
uso de touca térmica ou outra fonte de calor.
Sem enxaguar, seguir com a aplicação do
Reparador de Cutícula Perfect Pair - Step 2.
Após a aplicação do Reconstrutor Perfect
Pair - Step 1, ainda sem enxaguar, aplicar
o Reparador de Cutícula Perfect Pair - Step
2 enluvando em mechas finas por todo o
comprimento.
Deixe agir por 10 minutos de preferência com
uso de touca térmica ou outra fonte de calor.
Enxaguar e finalizar com um dos finalizadores
Tridium.

TRATAMENTOS
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BIOPLASTIA
CAPILAR

A Bioplastia Capilar é um complexo repositor de massa
capilar onde a fibra é tratada de dentro para fora, selando
as cutículas, unindo pontas duplas, reduzindo volume,
promovendo balanço e brilho intenso. Devolve saúde
aos cabelos e repõe vitaminas perdidas em processos
químicos.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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PASSO A PASSO
Lavar os cabelos com o Shampoo Nutritivo – Step 1
massageando o couro cabeludo suavemente com as pontas
dos dedos. Após isto, enxaguar e repetir a operação caso julgue
necessário. Retire o excesso de água e siga para o Step 2.
Aplique o Creme Conversor – Step 2 nos cabelos úmidos
enluvando por todo o comprimento, seguindo da aplicação
do Step 3.
Ainda com o Creme Conversor – Step 2 nos cabelos, aplique o
Gel Reconstrutor – Step 3 e enluve as mechas do comprimento
até as pontas.
Com o Gel Reconstrutor – Step 3 ainda nos cabelos, aplique o
Selante Easy Repair e deixe um tempo de pausa de 10 minutos.
Após o tempo de pausa, enxague com água em abundância e
siga para o Step 4.
Aplique uma pequena quantidade do Leave-in Finalizador –
Step 4 nos cabelos úmidos para facilitar o escovar e proteger
os cabelos das agressões geradas pelo secador e piastra,
promovendo assim um perfeito selamento das cutículas e
dando um incrível brilho e maciez aos fios.

TRATAMENTOS
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BIOPLEX

S.O.S STOP QUEBRA
O Step 2 Bioplex S.O.S Stop Quebra da
Tridium é um complexo repositor de massa
capilar onde a fibra é tratada de dentro
para fora, tendo como ativos principais a
Queratina Hidrolisada e o Luna Matrix que
agem na reposição de massa, reestruturação
da fibra capilar, combatem o dano causado
por procedimentos químicos e físicos, além
de repor a queratina natural dos fios que são
perdidas com a ação do tempo e processos
químicos. Tem alto poder de proteção e
regeneração dos fios, além do uso junto ao
Kit Bioplastia Capilar da Tridium, pode ser
utilizado em aplicações como: Stop Quebra
em casos de fios sensibilizados por processos
químicos e BIOPLEX que protege o fio
durante o processo de descoloração.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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PASSO A PASSO
Bioplex: descoloração segura e com menor agressão ao fio.
Adicione 10% do produto a cada 100ml de preparação do pó
descolorante You Blonde e oxidante.
S.O.S Stop Quebra: recuperação de cabelos loiros extremamente
danificados e emborrachados, que estão quebrando por processo
de coloração e descoloração.
Aplicar quantidade suficiente nas partes fragilizadas e deixar agir por
15 minutos, enxaguar e utilizar uma das Máscaras Capilares Tridium
para melhor finalização.
Bioplastia Capilar: tratamento repositor de saúde e vitaminas
aos fios.
Aplicar o Step 2 Bioplex S.O.S Stop quebra Tridium nos cabelos
úmidos e higienizados, enluvar todo o comprimento, seguindo-se da
aplicação dos demais passos da Bioplastia Capilar.

TRATAMENTOS
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ÔNIX MASK
A Ônix Mask com efeito “teia” promove uma
hidratação profunda, proporcionando brilho,
maciez e intensa reparação dos fios.

PASSO A PASSO
Aplique a Ônix Mask sobre os fios
higienizados enluvando mecha a mecha,
deixe agir de 10 a 15 minutos (sob touca
térmica ou vaporizador se desejar) em
seguida enxague e finalize.

TRATAMENTOS
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LINHA

NUTRI
A Máscara Capilar Nutritiva NUTRI foi desenvolvida com
extratos e óleos vegetais para oferecer o mais alto poder
de hidratação e nutrição aos ﬁos.
A sua composição conta com 7 óleos naturais super
potentes: óleo de Abacate, Argan, Coco, Girassol, Lino,
Macadâmia e Oliva. Além de possuir microcápsulas de
Vitamina E que auxiliam no desenvolvimento, equilíbrio do
pH, tem ação antioxidante e um alto poder de recuperação
dos danos causados pelas ações do dia a dia.
A combinação destes elementos oferece aos ﬁos reposição
de massa capilar, brilho e textura de um cabelo saudável.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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PASSO A PASSO
Aplicar a Máscara Nutritiva Nutri da
Tridium nos cabelos úmidos e já lavados do
comprimento até as pontas, massageando
os ﬁos com suavidade. Deixar agir de 10
a 15 minutos para uma máxima nutrição e
então enxaguar com água em abundância.
Para um melhor resultado, utilize um dos
ﬁnalizadores Tridium.

TRATAMENTOS
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OVERDOSE
CAPILAR
DOSE EXTRA DE RESTAURAÇÃO
Overdose, sua dose extra de restauração
capilar. Tratamento indicado para
recuperação dos fios, principalmente
cabelos loiros que passaram por processo
de descoloração.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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PASSO A PASSO
Após o procedimento químico, com os
cabelos úmidos, aplique a Máscara Capilar
Overdose Tridium em toda a extensão dos
fios, enluvando mecha a mecha. Com o
auxílio de um pente distribua de maneira
uniforme e deixe agir por 15 minutos.
Enxaguar, secar e finalizar.

TRATAMENTOS
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TRATAMENTOS
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LINHA

EXPERT
CARE
SHAMPOO BALANCER
O Shampoo Balancer oferece uma
limpeza balanceada e é indicado para
todos os tipos de cabelos. Ajuda na
restauração, fortalecimento e proteção
dos fios, deixando-os maleáveis e
mais saudáveis.

PASSO A PASSO
Aplique quantidade suficiente do
Shampoo Balancer TRIDIUM nos
cabelos molhados, massageie até
obter uma espuma abundante,
deixe agir por 1 minuto e enxágue.
Repita a operação se necessário.

SAIBA MAIS

TRATAMENTOS
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LINHA

EXPERT CARE

CONDICIONADOR
INTENSE
O Condicionador Intense oferece um
intenso condicionamento, dando
emoliência e brilho aos cabelos.
Equilibra o pH, fortalece e protege
os fios contra agressões do tempo e
poluentes.

PASSO A PASSO
Após lavar os cabelos com o
Shampoo Balancer TRIDIUM,
aplique a quantidade necessária
do Condicionador Intense sobre os
cabelos úmidos, deixe agir de 3 a 5
minutos, desembarace e enxágue
bem. Finalize como desejar.

REDUTORES
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E S C OVA

TRILISS

REDUTOR ORGÂNICO
O Redutor Orgânico Triliss foi
cuidadosamente pensado para quem quer
mudar o visual sem danificar os fios. Além
da espetacular redução de volume e frizz, o
Redutor Triliss possui ativos como o Extrato
de Açaí que é rico em antioxidantes aliado da
longevidade, combatendo o envelhecimento
capilar e promovendo sua hidratação,
além do Óleo de Semente de Maçã, rico
em vitaminas que favorecem a saúde e
crescimento dos cabelos.

SAIBA MAIS

REDUTORES
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PASSO A PASSO
Diagnóstico dos cabelos – Teste de mecha
e pele.
Após lavar os cabelos, secar em torno de 70%
a 100% dos fios com auxílio do secador.
Separe os cabelos em 4 partes iguais. Aplique
Escova Triliss em toda a extensão dos fios,
sempre respeitando a distância de 0,3cm do
couro cabeludo.
Deixe agir durante um tempo de pausa de 40
a 60 minutos, dependendo da estrutura do
fio, realinhando as mechas com o auxílio de
um pente fino a cada 10 minutos.
Dado o tempo de pausa, enxague o excesso
do produto, seque, capriche no escovar
(principalmente na região da raiz) e pranche
em mechas bem finas.

OBS:

Para cabelos loiros e coloridos, sugerimos o
uso da piastra com temperatura máxima em
torno de 180º a 190º para que assim evite
desbotamento ou alteração do tom.
Para cabelos mais difíceis, enxague somente
60% do produto antes de escovar e selar com
a piastra.

REDUTORES
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BOTÔNIX
ORGÂNICO

ÁCIDO HIALURÔNICO
O ácido hialurônico tem alto poder de
hidratação, nutrição e reparação dos fios,
oferecendo um aspecto mais leve e resistente,
além de promover redução de frizz, de pontas
duplas e reconstrução da fibra capilar.

ÓLEO DE COCO | ÓLEO DE OJON
O óleo de coco e de ojon são considerados
os melhores óleos vegetais para tratamento
capilar. Ricos em lipídios e ácidos graxos,
garantem força e resistência aos fios, além de
auxiliar o bulbo e o córtex na reconstrução da
fibra. Presente também na composição do óleo
de coco, o ácido láurico auxilia no combate e na
prevenção da caspa.
SAIBA MAIS

REDUTORES
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PASSO A PASSO
Após a preparação dos cabelos com o uso do
shampoo adequado, retire por volta de 80%
da umidade dos fios e aplique o BotÔnix com
auxílio de um pincel, respeitando uma distância
mínima de 0,3 mm do couro cabeludo.
Distribua por toda a extensão e deixe agir de 40
a 60 minutos (dependendo da estrutura do fio),
realinhando as mechas com o auxílio de um
pente fino a cada 10 minutos.
Após a pausa, enxague em torno de 50% a 80%
do produto antes de secar, escovar e pranchar.
Para um melhor acabamento, utilize um dos
finalizadores da Tridium.

REDUTORES
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SEL AGE M

ÔNIX

A Selagem Ônix é composta por Shampoo
Preparatório, Volume Reducer e Máscara
Reconstrutora. Tem uma formulação rica
em aminoácidos, vitaminas e sais minerais,
os quais promovem redução do frizz e
volume com uma fantástica hidratação
e tratamento aos fios.

SAIBA MAIS

REDUTORES
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PASSO A PASSO
Diagnóstico dos cabelos – Teste de mecha
e pele.
Aplique o Shampoo Preparatório nos cabelos
molhados massageando a raiz, meio e pontas
até obter uma espuma cremosa. Em seguida,
enxague e repita o processo até a limpeza
completa.
Seque em torno de 80% dos cabelos e aplique
o Volume Reducer em toda a extensão dos
fios, respeitando o limite de 0,3cm do couro
cabeludo. Com auxílio de um pente distribua
uniformemente o produto, em seguida seque
com uma temperatura morna do secador
durante 15 minutos. Quando o cabelo tiver
absorvido 60% do produto, aumente a
temperatura do secador e capriche no escovar.
Finalize com a piastra em mechas bem finas
para um perfeito selamento das cutículas.
Enxágue novamente os cabelos e aplique a
Máscara Reconstrutora em toda extensão dos
fios, enluvando mecha a mecha. Com auxílio
de um pente, distribua de maneira uniforme e
deixe agir por 15 minutos.

REDUTORES
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E SCOVA

PALLADIUM
A Escova Palladium é composta por Shampoo
Preparatório e Frizz Reduct, tem maior
rendimento por aplicação e promove liso e
brilho espetacular.

SAIBA MAIS

REDUTORES
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PASSO A PASSO
Diagnóstico dos cabelos – Teste de mecha
e pele.
Aplique o Shampoo Preparatório nos cabelos
molhados massageando a raiz, meio e pontas
até obter uma espuma cremosa. Em seguida,
enxague e repita o processo até a limpeza
completa.
Seque em torno de 80% dos cabelos e
aplique o Frizz Reduct em toda a extensão
dos fios, respeitando o limite de 0,3 cm do
couro cabeludo. Com auxílio de um pente
distribua uniformemente o produto, em
seguida seque com uma temperatura morna
do secador durante 15 minutos. Quando
o cabelo tiver absorvido 60% do produto,
aumente a temperatura do secador e
capriche no escovar. Finalize com a piastra
em mechas bem finas para um perfeito
selamento das cutículas, oferecendo assim
um liso espetacular.

REDUTORES
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BOTÔNIX
O Botox Capilar de OJON possui o puro óleo
de Ojon que realiza a reposição lipídica e
cisteínica, promovendo aos fios redução
de volume, alinhamento, emoliência,
recuperação do brilho e proteção total.

PASSO A PASSO
Diagnóstico dos cabelos - Teste de mecha
e pele.
Após lavar os cabelos, aplique o Botônix
sobre os fios higienizados enluvando mecha
a mecha.
Deixe agir por 20 minutos, realinhando as
mechas com o auxílio de um pente fino a
cada 5 minutos.
Enxague em torno de 80% do produto,
escove e pranche em mechas finas

FINALIZADORES
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FINALIZADOR
DEFRIZANTE

Indispensável antes de qualquer escovação.
Ajuda no deslizar, protege do calor, elimina o
frizz, promove brilho e maciez.

PASSO A PASSO
Aplicar uma pequena quantidade nas
mãos e espalhar nos cabelos húmidos.
Utilizar o secador ou deixar secar
naturalmente.

FINALIZADORES
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REPARADOR
EASY REPAIR
Além de evitar as pontas duplas e
reparar as existentes, ele conta também
com mais 3 benefícios:

Desfrizante:
Evita o frizz, dá brilho e protege a
cor se utilizado antes da escova;
Protetor térmico:
Protege das agressões do dia-a-dia,
inclusive do calor, se utilizado ao
finalizar o penteado.
Selante:
Potencializa suas hidratações e sela
as cutículas se misturado ao creme
de hidratar ou se utilizado junto ao
tratamento de Bioplastia Capilar.

FINALIZADORES
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OVER LISS SPRAY
SEU LISO POR MUITO MAIS TEMPO
O Spray Overliss da Tridium Cosméticos é
um fluido termoativo que promove
um efeito liso de longa duração. Possui
ativos que se fixam na parte externa dos
fios realinhando as cutículas, acaba com o
frizz, promove brilho máximo e mantém o
efeito da escova por muito mais tempo.

10 BENEFÍCIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quanto mais usa, mais liso fica
Aumenta a durabilidade da escova
Facilita a secagem
Hidratação
Nutrição
Disciplina e elimina o frizz
Proteção térmica
Ultra selamento dos fios
Perfume espetacular
Brilho extremo

PASSO A PASSO
Borrifar nos cabelos úmidos o Spray Overliss
Tridium espalhando-o com auxílio de
um pente. Escovar os cabelos e finalizar
como desejar.

FINALIZADORES
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OVERGLOSS
ILUMINADOR CORPORAL
PERFUME PARA CABELO E CORPO
BRILHO E PROTEÇÃO PARA OS FIOS
O Over Gloss da Tridium é formulado
com ativos que promovem diversos
benefícios como Iluminação corporal,
perfume, brilho e sedosidade para
cabelos e pele.

PASSO A PASSO
Borrifar nos cabelos, rosto e corpo o
Iluminador Corporal Over Gloss Tridium,
hidratando assim todas as partes desejadas.

FINALIZADORES
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REALINHADOR
O Realinhador de Fios realiza a restauração
da fibra capilar, reduzindo o frizz e o volume.
Possui efeito termo ativo que protege do
calor do secador e da piastra. Contém filtro
solar e promove brilho intenso.

PASSO A PASSO
Antes de iniciar o processo de
escovar, borrife o Realinhador
de Fios a uma distância de
30cm dos cabelos evitando o
excesso do produto, podendo
ser borrifado diretamente
nas mãos com o uso de luvas
protetoras e aplicado nos
cabelos como defrizante. Após
a aplicação, escove e finalize.

LINHA CLIENTE
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LINHA

HOME CARE
TRATAMENTO DE SALÃO
EM SUA CASA
Tratamento diário pós química
cuidadosamente desenvolvido para
oferecer higienização e revitalização aos
fios. Proporciona uma limpeza delicada
e eficiente além de repor os nutrientes
perdidos e proteger contra agressões
do sol e ações do dia-a-dia.

SAIBA MAIS

LINHA CLIENTE
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Shampoo Ressecados: indicado para
cabelos ressecados, cacheados e com alto
nível de desidratação, limpando suavemente
e nutrindo os fios.
Shampoo Normais: indicado para cabelos
com oleosidade moderada, promovendo
uma limpeza saudável e balanceada aos fios.
Shampoo Oleosos: indicado para cabelos
com alto índice de oleosidade onde promove
alto poder de limpeza e combate a produção
de oleosidade do couro cabeludo.
Condicionador: indicado para todos os
tipos de cabelo. Elaborado com os mais
nobres componentes para promover um alto
poder de hidratação e condicionamento.
Leave-In Ant Frizz: indicado para todos
os tipos de cabelos. Multifuncional, nutre
e protege os fios, controla o volume e
frizz, reidrata após praia e piscina, protege
contra o calor e agressões do dia-a-dia,
promovendo brilho e maciez.
Ativador de Cachos: Indicado para
cabelos cacheados. Tem alto poder de
hidratação, modelagem e fixação para cachos
mais definidos e sem frizz.
Máscara Ônix: hidrata e recupera os
cabelos ressecados e quimicamente tratados,
tem alto poder de restauração, promovendo
brilho e maciez aos fios.

LINHA CLIENTE
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SAIBA MAIS

LINHA CLIENTE
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CRONOGRAMA
CAPILAR
MÁSCARA TEIA
HIDRATAÇÃO

A Ônix Mask com efeito “teia”
promove uma hidratação profunda,
proporcionando brilho, maciez e
intensa reparação dos fios.

MÁSCARA NUTRI
NUTRIÇÃO

A Máscara Capilar Nutritiva NUTRI foi
desenvolvida com extratos e óleos
vegetais para oferecer o mais alto
poder de nutrição aos fios. A sua
composição conta com 7 óleos naturais
super potentes: óleo de Abacate,
Argan, Coco, Girassol, Lino, Macadâmia
e Oliva. Além de possuir microcápsulas
de Vitamina E que auxiliam no
desenvolvimento, equilíbrio do pH,
tem ação antioxidante e um alto poder
de recuperação dos danos causados
pelas ações do dia a dia. A combinação
destes elementos oferece aos fios
reposição de massa capilar, brilho e
textura de um cabelo saudável.

MÁSCARA OVERDOSE
RECONSTRUÇÃO

Com sua dose extra de restauração,
o tratamento é indicado para
recuperação dos fios, principalmente
cabelos que passaram por processo
de descoloração ou que estejam
altamente fragilizados.

COLOR EFFECTS
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BLONDE
OXIDANTES E
PÓ-DESCOLORANTE
Pó Descolorante Dust-Free e Ox Cremosa
Tridium, para uma maior garantia de um
clareamento com eficácia, rapidez e segurança.

SAIBA MAIS

COLOR EFFECTS
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PASSO A PASSO
Em um recipiente não metálico, misture na
proporção de 1 medida do Pó Descolorante
para 2 medidas de Água Oxigenada Cremosa
Tridium na volumagem adequada para a
técnica escolhida até obter uma consistência
homogênea e cremosa.
Aplique a mistura com o auxílio de um pincel
nas mechas desejadas (o tempo de ação deverá
ser controlado pelo profissional em função do
grau de clareamento desejado).
Após o tempo de pausa, enxague com água
morna e lave os cabelos com um dos shampoos
Tridium, dando sequência a um tratamento
para hidratação e recuperação dos fios.

COLOR EFFECTS
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M Á SCA RA S

LINHA COLORS
A Máscara Matizadora Black
Platinum tem a função de
eliminar o tom amarelado dos
cabelos loiros, grisalhos e com
reflexos, promovendo um efeito
platinado grafite aos fios.

A Máscara Tonalizante Black
tem a função de tonalizar e
intensificar a cor. Realça o brilho
deixando os cabelos uniformes e
hidratados.

PASSO A PASSO
MATIZADOR
BLACK PLATINUM

TONALIZANTE BLACK

Após a utilização do shampoo Tridium,
aplique a Máscara Matizadora Black
Platinum massageando suavemente
todo o comprimento do cabelo e deixe
agir de 3 a 5 minutos em média (não
existe um tempo exato para ação do
produto, em caso de cabelos com tom
superior a 7, recomendamos a diluição
em creme branco). Enxague e finalize
com o Leave-in Ônix.

Após a utilização do Shampoo Ônix,
aplique a Máscara Capilar Black
Tonalizante Tridium em quantidade
suficiente para envolver todo o
cabelo, massageie suavemente todo o
comprimento dos fios e deixe agir de
20 a 30 minutos em média. Enxágue
e finalize com o Leave-in Ônix melhor
indicado ao seu tipo de cabelo para
uma perfeita finalização.

SAIBA MAIS

COLOR EFFECTS
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M ÁS CA R A S

LINHA COLORS
A Máscara Intensificadora Red é
um tratamento para intensificar
e fixar a cor. Realça o brilho
deixando os cabelos uniformes
e hidratados.

A Máscara Matizadora Blond
tem a função de eliminar o tom
amarelado dos cabelos loiros,
grisalhos e com reflexos, além
de promover intensa hidratação,
realçando o brilho e maciez.

PASSO A PASSO
INTENSIFICADOR RED

MATIZADOR BLOND

Após a utilização do shampoo
Tridium, aplique a Máscara
Intensificadora Red massageando
suavemente todo o comprimento
do cabelo e deixe agir por
20 minutos. Enxague e finalize
com o Leave-in Ônix.

Após a utilização do shampoo Tridium,
aplique a Máscara Matizadora Blond
e deixe agir de 10 a 20 minutos em
média (o tempo ideal de ação do
produto vai depender do tom em que
o cabelo esteja. Para uma perfeita
matização recomendamos a altura do
tom 10. Em cabelos já coloridos ou
tonalizados, não é garantida a total
eficiência da matização). Enxágue e
finalize utilizando o Leave- in Ônix.

COLOR EFFECTS

CATÁLOGO 2022

COLO R AÇÃO
CA PI L A R

SAIBA MAIS

COLOR EFFECTS

CATÁLOGO 2022

A Coloração Tridium You Color
tem os seguintes ativos especiais
em sua composição:
Vita Oil Plus, produto composto pela
mistura de 7 óleos (macadâmia, coco,
girassol, argan, linho, oliva e abacate).
As propriedades individuais e a sinergia
entre estes óleos, por seu alto conteúdo
de ácidos graxos, conferem a este produto
um altíssimo poder de condicionamvento
em todos os tipos de cabelos e age na
preservação da cor por maior tempo.
Manteiga de Karité, protege o couro
cabeludo e ajuda na penetração dos
corantes no córtex, promovendo uma
coloração mais uniforme com
maior cobertura.

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

CAMISETA
MASCULINA
PP / P / M / G / GG
Preta e Branca
Gola normal
Polo

CAMISETA
FEMININA
PP / P / M / G / GG
Preta e Branca

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

CAPA DE
PENTEAR

CAPA DE
CORTE

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

ROBE

KIT CUMBUCA

ESPÁTULA

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

AVENTAL
DE CETIM

AVENTAL
DE NYLON

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

EXPOSITOR
DE MESA

Produtos não inclusos.

ADESIVOS

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE

SACOLA
DE PAPEL

SACOLAS
EM TNT

CATÁLOGO 2022

ACESSÓRIOS
PARA SEU CLIENTE
QUADROS

Aprecie nossos produtos, esclareça suas dúvidas e junte-se a nós.

www.tridiumcosmeticos.com.br
(11) 5824-3192 • (11) 99237-5169
contato@tridiumcosmeticos.com.br

Acompanhe a TRIDIUM COSMÉTICOS nas mídias sociais e fique por dentro
das novidades promoções e lançamentos em primeira mão.

tridiumcosmeticos

