
Ativos principais:

Máscara de tratamento para lavatório Goji Berry Mask nutre e possui ação antioxidante, 
devolvendo o brilho dos fios ressecados. Sua exclusiva fórmula é composta por extrato 
de Goji Berry, que reestrutura os pontos mais danificados do fio além de ter um excelente 
poder antioxidante que protege os fios dos danos causados por agressores externos.

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

1kgLavatório 67 aplicações         Creme Salmão 3.5

Sedosidade, brilho e proteção.

Categoria

Indicações:

Para uso no lavatório, é indicada para cabelos secos e danificados, que necessitam de ação revitalizante e 
proteção da fibra evitando o ressecamento.

Diferencial: 
O extrato de Goji Berry possui 19 aminoácidos e mais de 20 oligoelementos, entre minerais e vitaminas, 
realizando de forma intensa a nutrição e reestruturação da massa capilar. Sua combinação única com o Óleo de 
Ojon tornam o Goji Berry Mask um potente antioxidante, protegendo os fios de cabelo da degradação.
O Goji Berry Mask possui uma massa com consistência diferenciada o que facilita sua aplicação e proporciona 
uma ótima rentabilidade.

Extrato de Goji Berry: Conhecida como a fruta da longevidade. É um ativo do oriente 
que enriquece a formulação do Goji Berry Mask por ser um arsenal de vitaminas, 
minerais, aminoácidos e possuir ação antioxidante, que revitalizam e protegem a fibra 
contra o envelhecimento precoce.

Óleo de Ojon: Tradicionalmente utilizado pelo povo de Honduras e do Caribe como 
óleo de tratamento rico em nutrientes, que promove a revitalização intensiva aos 
cabelos ressecados. Este óleo possui propriedades descritas pelos conhecedores como 
um elixir milagroso. Quanto mais danificado estiver o cabelo, maior será a aderência 
dos ativos ao fio.

Características Benefícios:
Vitaminas, minerais e aminoácidos devolvem o brilho, maciez, deixando os 
cabelos hidratados, macios e com mais movimento.
Protege os cabelos contra ação de radicais livres, evitando o envelhecimento 
precoce dos fios.

Nutritivo

Antioxidante

Ativos Secundários
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A temperatura da água influencia o tratamento com a máscara?
 Sim, a água quente acaba removendo o processo de tratamento que foi feito e 
 a água fria ajuda a máscara a alinhar as cutículas.

Duvidas freqüentes:

Como Utilizar:

Aplique uma quantidade generosa sobre os cabelos limpos e úmidos. 
Comece pelas pontas, massageando mecha a mecha. Deixe agir de 5 a 15 minutos.
 Enxágue bem.

Lavar os cabelos com shampoo Goji Berry, enxaguar e remover o excesso de água 
com auxílio de uma toalha.
Aplicar Keratin SOS, deixar agir de 15 a 20 minutos e secar o cabelo com secador 
70% deixando o cabelo ainda úmido.
Aplicar a máscara Goji Berry, deixar agir de 05 a 15 minutos, enxaguar.
Finalizar com Easy Brush.

Dica para obter trabalho de reconstrução:
Máscara Goji Berry Red Iron + Keratin SOS Red Iron

Passo a passo para reconstrução:

1)

2)

3)
4)
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