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Kit de Imprensa 
 

Sobre a DO•HA Professional 

A DO•HA Professional é uma empresa que desenvolve e faz cosméticos capilares há mais de 20 anos. Hoje, 
o que era quase artesanal se tornou em uma das linhas mais completas do mercado. A DO•HA Professional 
proporciona beleza e cuidado em um único produto, ou melhor dizendo em mais de 200 produtos, 
auxiliando homens e mulheres a descobrirem sua beleza. 

 

Nosso fundador, Paulo Fernandez, criou a DO•HA Professional vendo a necessidade de muitas pessoas de 
ter produtos com qualidade tanto dentro do salão de beleza quanto em casa. A DO•HA Professional, que 
antes era chamada de Doctor Hair, nasceu de uma ampola artesanal feita para reconstruir o cabelo de uma 
de suas filhas que passou por um procedimento mal sucedido em um salão. Em pouco tempo, todos 
queriam essa ampola artesanal que fez muito sucesso. Em 2016, foi feito o rebranding da marca e a Doctor 
Hair se transformou em DO•HA Professional. 

 

Equipe de Liderança 

Paulo Fernandez – CEO DO•HA Professional. 

Sônia Motta – Diretora Financeira. 

Aline Fernandez – Gerente de Marketing. 

Ariane Torquato – Gerente de Produção . 

Vanessa Perez – Finanças. 

Ricardo Rangel – Gerente Comercial. 

 

DO•HA Professional em resumo 

• Rebranding de Doctor Hair para DO•HA Professional 

• A DO•HA Professional está presente por todo o Brasil e pela Europa.  

• Temos mais de 80 distribuidores pelo mundo. 

• Desenvolvemos mais de 200 produtos de alta performance. 
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Clientes DO•HA Professional 

Nossos distribuidores DO•HA Professional atendem inúmeros salões de beleza e, também, algumas lojas de 
atacado profissional em São Paulo/SP. Com o objetivo de facilitar a chegada dos produtos aos clientes toda 
a logística é muito bem estruturada e pensada. 

 

Principais Recursos DO•HA Professional 

• Estrutura: Possuímos laboratórios equipados com máquinas de alta tecnologia, estoque coberto, centro 
acadêmico, e laboratório de inspeção de qualidade e desenvolvimento, compondo uma área de mais de 
10.000m².  

• Logística: Temos profissionais capacitados para organizar o estoque e transporte das matérias-primas e 
produtos prontos. 

• Qualidade: Nossos produtos passam por um rigoroso processo de inspeção de qualidade e pelos 
procedimentos exigidos pela lei. 

• Testes: Nós não realizamos testes em animais e apoiamos toda forma de preservação da fauna e flora do 
mundo. 

• Diversidade: Buscamos a diversidade de pessoas na nossa equipe de profissionais. 

• Site Oficial: Todos os produtos Personal Care podem ser comprados na loja oficial DO.HA. A linha Personal 
Care é formada por produtos de manutenção dos cabelos após o tratamento realizado no salão, reforçando 
os cuidados em casa. 

 


