
Ativos principais:

Reconstrutor de Queratina Intensiva.
Keratin SOS é um tratamento de choque, formulado através de alta concentração de Queratina 
Hidrolisada e Proteína do Trigo, com "blend" de aminoácidos de ação reestruturante da fibra 
capilar que agem fixando-se nos pontos mais fragilizados do fio.
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Quando os cabelos pedem socorro.

Filamentos da proteína queratina catiônica: ativo reconstrutor com 
característica de aderir às áreas mais danificadas por diferença de carga, 
fortalecendo a fibra capilar.
“Blend” de aminoácidos com reduzidos pesos moleculares: promovem maior 
hidratação até nas camadas mais internas do fio.
Proteína do Trigo: ativo que promove resistência, emoliência e hidratação. 

Indicações:

Ideal antes, durante e após processos químicos;
Cabelos que necessitam de tratamentos intensivos;
Processos de emborrachamento;
Proteção em retoques de relaxamento.

Diferencial: 
Produto de ação imediata de reconstrução capilar e por ser um único produto, tem como grande destaque sua 
praticidade.
Produto versátil, pois, além de ser utilizado puro para proteger a fibra em processos químicos, finalizar processos 
de emborrachamento, proteção em retoques de raiz e tratamento de reconstrução intensa, pode ser associado ao 
processo de cauterização, a hidratação com Uni System, com a reconstrução Multi Repair, com as máscaras Goji 
Berry ou Ojon e com os processos de relaxamento potencializando o processo de reconstrução de fibra.
Keratin SOS possui ação reparadora sobre a estrutura do fio de cabelo danificado, tem ação nutritiva, emoliente e 
hidratante, que além de fortalecer a fibra contra agressões mecânicas e do meio ambiente, minimiza a quebra.

Benefícios

Promove uma ação imediata de reconstrução, onde os ativos se fixam nas áreas 
mais danificadas do fio.

Alta concentração de ativos.
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Distribua Keratin SOS de forma uniforme sobre os fios. 
Deixar agir 5 minutos ou mais, conforme necessidade. 
Enxaguar.

Como utilizar:

No emborrachamento durante processo de relaxamento ou descoloração:

No retoque de raiz (relaxamentos):

Aplique no comprimento e pontas para proteção.

Com Cauterização Duo: Indicado para aumentar o poder de recuperação dos cabelos 
extremamente danificados.
Após utilizar o Shampoo Repair Red Iron, retirar o excesso de água e aplicar Keratin SOS Red Iron. 
Deixar agir por 20 minutos. Sem enxaguar, seque o cabelo parcialmente com secador (50%). Em 
seguida, aplicar Cauter ou Nutri e prosseguir com o tratamento da Cauterização Duo.

Com Uni System: Indicado no processo de coloração de cabelos vermelhos e loiros.
Após o enxague da coloração, aplicar o Keratin SOS Red Iron e deixar agir por 10 minutos. 
Enxaguar e aplicar Uni System Flor de Lótus Red Iron. Deixar agir de 5 a 10 minutos. Enxaguar e 
finalizar.
Dica: Antes de escovar aplicar finalizador Serum Red Iron.

Com Multi Repair: Indicado após descoloração ou processos químicos.
Após fazer as mechas ou descoloração total, lavar com shampoo Repair Red Iron, com auxílio de 
uma toalha tirar o excesso de água. 
Aplicar Keratin SOS Red Iron deixar agir por 20 minutos. Enxaguar e aplicar Multi Repair Red Iron 
enluvando. Deixar agir de 5 a 10 minutos.
Enxaguar e finalizar.
Dica: Para intensificar ainda mais o processo de reconstrução, deixe a Multi Repair Red Iron agir 
com uma toca.

Com Goji Berry Mask: Indicado para potencializar a hidratação.
Após o Shampoo Repair Red Iron, aplicar a mistura de máscara Goji Berry Red Iron + Keratin SOS 
Red Iron. Enluvar mecha a mecha e colocar touca. Deixar agir por 20 minutos, enxaguar e finalizar.
Sugestões de proporção:
- Proporcionar mais emoliência: 2 partes da Máscara para 1 parte de Keratin SOS Red Iron.
- Proporcionar força e resistência: 1 parte da Máscara para 2 partes de Keratin SOS Red Iron.

Sugestões:

Nos Tratamentos:
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Reconstrução pós relaxamento: Após o relaxamento, remova o produto por total com muita agua. 
Aplicar shampoo Repair Red Iron e enxaguar bem. 
Aplicar Keratin SOS Red Iron e deixar agir de 20 a 40 minutos, conforme a necessidade dos fios. 
Enxaguar bem e aplicar Nutri Red Iron. 
Utilizar toca térmica ou descartável, deixando agir de 20 a 30 minutos. 
Enxaguar, aplicar o finalizador Easy Brush Red Iron e finalizar.
OBS: Em relaxamento à base de tioglicolato, neutralize após o Keratin SOS Red Iron.

Para proteger o comprimento e pontas durante o retoque de raiz em processos 
químicos, p.ex. descoloração e relaxamento.

Emborrachamento durante processo de relaxamento ou descoloração.
Retirar o produto químico imediatamente e aplicar quantidade generosa de Keratin SOS, 
garantindo contato com todos os fios afetados. 
Deixar agir por 20 minutos ou mais. Enxaguar bem. 
Dê continuidade a um tratamento de reconstrução.

Sugestões:

Nos Tratamentos:

Proteção dos fios durante processos químicos:

Versão: 2.1


	Página 1
	Página 2
	Página 3

