Cabelos lisos ou relaxados,
com brilho e naturalidade.
Relaxamento Guanidina é um relaxante à base de hidróxido de cálcio que
relaxa cabelos ondulados, volumosos e extremamente cacheados.

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Hidróxido de Cálcio

Forma

1kg

10

Creme

Branco

11.5

Líquido Ativador de Guanidina

Forma

500mL

10

Líquido

Incolor

11.5

Indicações:
Cabelos que tenham a formação ondulada ou cacheada desde a raiz.
Indicado também para o público masculino devido a sua praticidade.
Diferencial:
Produto com grande versatilidade. Com um único kit o profissional tem à sua disposição 04 forças: super, regular,
suave e cabelos sensibilizados, bastando para isso seguir a tabela de medidas.
Compatível com tonalizantes, podendo ser utilizados no mesmo dia do processo de relaxamento. No caso de
coloração pode ser utilizada após 15 dias com no máximo oxidante de 20 volumes.
Relaxamento de Guanidina Red Iron é enriquecido com argan e macadâmia proporcionando mais emoliência,
brilho e vitalidade.
Características
Rico em ativos naturais.

Benefícios:
Proporciona proteção às cutículas do cabelo, atuando em diferentes fases da
ação da química, mantendo o equilíbrio natural dos fios.

Ativos principais:
Óleo de Argan: rico em vitamina E, um poderoso hidrante e antioxidante natural
que combate os radicais livres e ajuda a reparar os danos na fibra.
- Rico em vitamina E (antioxidante natural);
- Hidrata e potencializa o brilho dos cabelos.

Macadâmia: devido à sua composição rica em ácidos graxos, o óleo de
Macadâmia possui destacada atividade hidratante, regeneradora e protetora
contra os radicais livres. Promove hidratação profunda e prolongada. Tem especial
ação no fortalecimento e regeneração dos cabelos ressecados e sem brilho.
- Rica em ácidos graxos;
- Promove brilho, fortalece e mantém os fios hidratados.
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Como utilizar:
PREPARAÇÃO DA MISTURA ATIVADA: Com o medidor de produto coloque 100ml do
Hidróxido de cálcio em uma vasilha plástica. Selecione a dosagem do líquido ativador de acordo com o tipo do
cabelo; acrescente na mistura relaxante da seguinte forma:
50ml para alcançar força Forte/Super
40ml para alcançar força Normal/Regular
30ml para alcançar força Suave
20ml para aplicação em cabelos muito sensibilizados.
A quantidade da mistura ativada que será preparada deverá ser tal que todos os fios recebam de forma
generosa e uniforme o produto.
Teste de Mecha: Separar uma pequena mecha de cabelo (2 X 2 cm) da região superior da nuca (alto da nuca) e
aplicar o creme relaxante (mistura ativada) de acordo com as características do cabelo e a expectativa de
resultado, sempre atento à tabela de tempo/força. Verificar constantemente qual o comportamento da mecha
até o tempo final determinado na tabela. Enxaguar em abundância. Secar a mecha sem escová-la para
certificar-se de que alcançou o resultado desejado. Caso a mecha apresente resultado de quebra ou
emborrachamento, não execute o processo.
Recomendamos realizar tratamentos de reconstrução/cauterização até que o cabelo seja recuperado.
Aplicação: Isole a mecha usada no teste de mecha. No restante, aplique a mistura ativada mantendo uma
distância de 1,0 cm da raiz. Aplique nas divisões em sentido horário começando pela nuca direita e terminando
na parte frontal. Massageie o produto no sentido raiz-pontas com as costas de um pente (não utilize as cerdas)
e/ou as mãos (utilize luvas). Obedeça a Tabela do Tempo adequada ao tipo do fio. Após o relaxamento
desejado, enxágue os cabelos abundantemente com água morna até que todo o resíduo do produto seja
retirado. Aplique shampoo Red Iron e enxágue bem. Prossiga com a Reconstrução Capilar.
Tipo de cabelo:
Grosso / Resistente
Médio
Fino/ Colorido
Fraco / Sensibilizado

Força:
Super
Regular
Suave
Extra / Suave

Tempo médio de ação:
25 a 30 min
20 min
15 min
15 min

Retoque de Raiz: Proceder na “raiz” exatamente conforme o processo em todo o cabelo, tomando o cuidado
de proteger a parte anteriormente trabalhada. Recomenda-se fazer o teste de mecha para ter a certeza de que o
cabelo apresenta as condições para que o trabalho seja executado com segurança.
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Dica:

Após o processo indicamos fazer tratamentos periódicos de Hidratação/Reconstrução/Cauterização.
Diariamente indique o uso de Shampoo e Hidratante Pós Escovas Redutoras.
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Duvidas freqüentes:
A Guanidina Red Iron não tem neutralizante ?.
Hidróxido de Guanidina não necessita neutralizante, o que para a ação é a remoção
total do produto. Por isso a importância da utilização de um shampoo após o enxágue.
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