Facilita o penteado e protege os cabelos
Creme para pentear com ativos para fortalecer os fios.
Além de controlar o volume dos fios e evitar o frizz, facilita o penteado e ainda mantém o cabelo
tratado e protegido das agressões diárias.
Efeito disciplinante, desembaraçante e promove brilho intenso.
Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Finalização

150g

150

Creme

Branco

5.0

Indicações: Para todos os tipos de cabelos, facilitando o penteado e eliminado o frizz.
Diferencial: Especialmente desenvolvido para promover maior desembaraço, ao mesmo tempo que envolve os
fios com tratamento, proteção, efeito disciplinante (anti-frizz) e muito mais brilho.
Indicado para ser utilizado em salões e barbearias, podendo ser indicado para o consumidor feminino e masculino.
Hair Style elaborado com Aloe Vera, Queratina Silicones e outros ativos naturais para melhorar a elasticidade e a
maciez, enquanto ajudam a combater os danos causados pelas agressões externas.
Possui proteção térmica e pode ser utilizado antes da escova.
Características
Fortalece.
Protege.
Desembaraça.

Benefícios:
Ativos de tratamento melhoram a elasticidade e maciez, proporcionando um
aspecto mais saudável ao cabelo.
Combate as agressões externas e preserva-se a saúde dos fios.
Facilita o penteado, evita queda dos fios, diminui o frizz e dá mais brilho.

Ativos principais:
Aloe Vera: é extremamente hidratante e emoliente, possui ação reparadora e
regeneradora. Nos cabelos, intensifica o brilho, a maciez e a sedosidade,
prolongando o estado de hidratação dos fios.
Proteína Hidrolisada da Queratina: possui ação reparadora sobre a estrutura do
fio de cabelo danificado. Por ser composto por queratina de baixo peso molecular leva
hidratação e forma um filme que protege até as estruturas mais internas dos fios.
Silicones: composto suave que permite um deslizamento diferenciado formando um
filme extremamente fino e macio com toque semelhante a talco.

Aloe Vera

Como utilizar:
Aplicar na palma da mão e espalhar sobre os cabelos limpos e úmidos, começando pelas pontas e fios mais
rebeldes. Pentear/Escovar/Finalizar como de costume.

?

Dúvidas frequentes:
Para que serve o creme para pentear ?
O creme para pentear serve para o pós limpeza e condicionamento dos fios para facilitar o
desembaraço dos cabelos e também proteger os fios diariamente, promovendo brilho e maciez.
O creme para pentear só serve para cabelo crespos e cacheados ?
O creme para pentear serve para todos os tipos de cabelos.
Posso utilizar mais algum finalizador após o creme de pentear ?
Sim, tome cuidado com a quantidade de produto para não pesar.
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