A Rishon é uma empresa gerida por mulheres, e para mulheres, com o objetivo de
aumentar a autoestima feminina e, sobretudo, promover sempre o amor próprio.
Grande parte do quadro de funcionários da Rishon é composto pela ala feminina,
estreitando de forma amigável o relacionamento com as consumidoras.
Desde 1986, a indústria brasileira atua na fabricação, distribuição e venda das
linhas de tratamento capilar Tutanat e Biorek, além do removedor de esmalte que
leva o nome da empresa. Instalada em Pernambuco, a unidade comporta ainda as
áreas de pesquisa e desenvolvimento.

VISÃO
Ser referência em tratamento de cabelo nas mídias sociais e estar presente no
mercado mundial.
MISSÃO
Produzir auto estima em frascos, superando as expectativas das nossas
consumidoras e cuidando do bem estar do ser humano para promover o amor
próprio.
VALORES
1 Inovação
2 Conhecimento/Informação
3 Honestidade/Seriedade
4 Ambiente de trabalho saudável
5 Cuidado e interesse pelos consumidores
6 Melhoria contínua
7 Alto controle de qualidade
8 Respeito ao meio ambiente
COMPROMISSO COM A QUALIDADE
Há mais de 25 anos a Rishon Cosméticos, com total envolvimento e determinação,
zela pela qualidade de seus produtos, assegurando sempre o melhor. A empresa
tem a preocupação de atender, continuamente, as expectativas de seus clientes
usuais e potenciais. Para tanto, tem como seus processos-chave, a produção e a
comercialização de seus produtos com qualidade em todas as etapas do processo.
PRODUTOS
Nossa vocação principal sempre foi cabelo desde 1986 quando abrimos a fabrica
produzimos produtos para cabelos. Os cabelos tem meu valor indiscutível na vida das
pessoas. Os cabelos demarcam a individualidade de cada um e são repletos de
significados de juventude, ousadia, poder, sedução...
É por isso que pra Rishon, cabelo é tudo e sabemos que compartilhamos desses valores
com todos os nossos consumidores.
Lançada em 1996, a principal linha de produtos e a trabalhada internacionalmente é a
Tutanat.
Essa linha é composta por vários tratamentos capilares, a destacar:

 Restauração Progressiva Tutanat Sleek
Restauração Progressiva Tutanat é a solução para sua escova progressiva, definitiva
ou inteligente com segurança, sem o uso de substâncias prejudiciais a saúde, como
formol.
O Sleek é composto por carbocisteínas e aminoácidos que agem na superfície dos fios
eliminando as ondas, o volume e o frizz dos cabelos de forma saudável.
Essa mudança da estrutura externa dos fios dura de 2 a 3 meses, deixando-os mais
fáceis de modelar, mais macios e brilhosos e ainda proporciona um aspecto natural aos
cabelos. E o melhor: sem agredi-los.
 Plástica Capilar Tutanat
A Plástica Capilar Tutanat é um Complexo reconstrutor dos fios, à base de carbocisteína
e rico em aminoácidos, que tem como principal função prevenir e reparar os danos
causados por processos químicos. Devido à altíssima bioafinidade com os fios, reforça
as estruturas internas e promove a restauração da fibra capilar. Também age
prolongando a cor de cabelos tingidos.
 Linha Tutanat Pós Amônia
Quem costuma aplicar tinturas, alisamentos e permanentes à base de amônia agora
tem um trunfo para potencializar os bons resultados: a linha Pós-amônia Tutanat, com
quatros produtos que podem ser utilizados antes, durante e depois desses
procedimentos. Eles têm como função restaurar os fios danificados, proteger o cabelo
da ação da amônia, repor as proteínas perdidas no processo, prolongar o efeito e a cor,
hidratar profundamente, entre outros benefícios.
 Linha Tutanat Carga Máxima de Queratina
Repõe a queratina perdida pelos cabelos, sendo ideal para cabelos enfraquecidos por
processos químicos, ressecados, quebradiços e com pontas duplas sendo indicado
também para pessoas que utilizam escova e prancha.
 Linha Tutanat Crescimento
A linha Tutanat Crescimento foi desenvolvida especialmente para tratar os cabelos
fracos ou quebradiços. Ideal para cabelos prejudicados por processos químicos,
agressões externas ou mesmo por características genéticas. Sua fórmula exclusiva
possui o dermossacharides GY, que é um ativo revolucionário que age diretamente no
bulbo capilar, estimulando a divisão celular, fortalecendo e dando resistência e
vitalidade aos cabelos. O uso contínuo da linha crescimento, promove um crescimento
30% mais rápido para os cabelos.
 Linha Tutanat Fresh
A linha Tutanat Fresh é indicada no tratamento da queda capilar e na recuperação de
fios enfraquecidos, quebradiços e sem vida. Sua formulação equilibra a distribuição de
óleo ao longo dos fios do cabelo, não permitindo o acúmulo da oleosidade na raiz, nem
ressecando o couro cabeludo. Além disso, tem uma ação relaxante no couro cabeludo
devido a ação do mentol. Os resultados são queda dos cabelos controlada, raiz
fortalecida, fios saudáveis, cabelos hidratados, textura macia, sedosa e brilhante.
 Linha Tutanat Hidratante
A Linha Tutanat Profissional Hidratante é ideal para cabelos sem vida, ressecados,
danificados e quimicamente tratados. Com dois dos melhores ativos hidratantes,
Lactolan e Biorestore, promove uma reconstrução total dos fios, dando maciez,

hidratação extrema, recuperando a resistência natural dos cabelos e promovendo um
completo fechamento das cutículas.
 Linha Tutanat Clássica
Ideal para cabelos secos, volumosos, crespos e quimicamente tratados. À base de
tutano, a Linha Clássica Tutanat tem um excelente poder hidratante.
Ideal para cabelos secos, volumosos, crespos e quimicamente tratados. À base de
tutano, a Linha Clássica tem um excelente poder hidratante e promove uma recuperação
total dos fios danificados. O tutano hidrata os fios dando sedosidade, nutrição e maciez,
o silicone, devolve o brilho e protege os fios.
 Linha Tutanat Cachos
Ideal para cabelos cacheados ou crespos ou para quem está cansada de alisamentos
e progressiva e resolveu assumir seus cachos.
• Potencialização e definição dos cachos
• Aceleração da formação de ondas e cachos naturais
• Alto poder de modelagem e texturização
• Reforço da estrutura interna dos fios para reduzir quebra dos fios ao
desembaraçar
 Linha Detox Capilar
Dê uma chance para o seu cabelo respirar. Para cabelos em transição, os cremes Detox
Tutanat vão promover a reabilitação e revitalização dos fios através de tratamentos
programados de Hidratação, Nutrição e Umectação.
 Linha Tutanat Modela e Trata
A linha Tutanat Modela e Trata vem propondo esse novo conceito em suas fórmulas.
Modelar e tratar ao mesmo tempo. Afinal de contas o nosso dia a dia é cada vez mais
corrido e não temos tempo para ficar aplicando diversos produtos.
 Linha Tutanat Platinum Blond
Os fios loiros que passaram por processos químicos como tinturas, descoloração,
mechas e luzes, tendem a sofrer mais com a radiação solar e oxidação provocada pela
exposição a altas temperaturas do que os cabelos mais escuros. Os descolorantes
podem reduzir a quantidade de melanina nos fios, deixando-os mais sensíveis a esses
fatores. Dessa forma, alguns cabelos sofrem alteração de cor, tornando-os amarelados
ou alaranjados.
 Linha Tutanat Pós Progressiva
Kit Tutanat Pós Progressiva vai ajudar a manter a sua progressiva em dia tratando a
oleosidade da raiz sem perder a saúde e beleza dos fios. O Kit Tutanat Pós Progressiva
vai ajudar a manter a sua progressiva em dia tratando a oleosidade da raiz sem perder
a saúde e beleza dos fios.
 Linha Tutanat Óleo de Argan
Além do altíssimo poder de hidratação e recuperação dos cabelos, apresenta excelentes
efeitos na ação antioxidante, além de propriedades antirressecamento, maciez,
revitalização e flexibilidade.
Prolonga e realça a cor dos cabelos tingidos e prolonga o efeito liso.
Tem ação para combater os efeitos dos processos químicos, como protetor térmico,
como finalizador e para rejuvenescimento dos fios.

