
Reparador proteico de múltiplos benefícios com Creatina.

Indicações:

É uma reconstrução de alto impacto indicado antes e depois de processos químicos, principalmente logo após a 
descoloração.
Também indicado para cabelos secos, ressecados ou com química que necessitem de uma reconstrução, 
principalmente nas cutículas facilitando sua selagem.

Características Benefícios:
Rico em ativos proteicos.
Ação filmógena com silicones e aminoácidos.
Diminui os danos proteicos.

15mlTratamento 2 Aplicações Líquido Rosa 3.0

Reconstrução de alto impacto com ação reparadora que promove reparos à fibra danificada 
através dos múltiplos benefícios oferecidos pelos ativos reconstrutores e hidratantes em um 
único produto.

Reconstrói a fibra capilar aumentando a resistência do fio.
Protege, forfitica e promove ação antiquebra.
Promove tratamento, brilho e maciez.

Creatina Argan Queratina Trigo

Creatina: um aminoácido importante para manutenção da estrutura do fio, atuando na restauração da fibra.
Argan: rico em vitamina E é um poderoso hidrante e antioxidante natural. Melhora a retenção de água dentro da 
 estrutura lipídica evitando a quebra.
Queratina: possui ação reparadora sobre a estrutura do fio de cabelo danificado. A proteína se encaixa nas 
 estruturas do fio, aumentado o fortalecimento da camada protetora da fibra.
Trigo: rico em proteínas, sais minerais, vitaminas e outros ativos, é nutritivo, emoliente, hidratante e revitalizante 
 profundo.

Diferencial:
Praticidade:  trata-se de um único produto, facilitando o uso pelo profissional.
Inovador:  ao ser friccionado na palma da mão úmida, o produto é ativado, formando-se uma emulsão que facilita 
      a aplicação no lavatório e o profissional consegue observar onde está sendo aplicado o produto.
Econômico:  com uma única ampola é possível realizar duas aplicações, em cabelos médios (altura dos ombros) e 
      com a densidade normal.
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Embalagem          Categoria Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

Ativos:



Como utilizar:

Aplicar sobre os cabelos limpos e ainda molhados. 
Enluvar mecha a mecha até que forme um creme. Deixar agir por 5 a 15 minutos.
 Enxaguar.

   Potencialize 
o resultado com uso 
de prancha antes de 
enxaguar.

Dica: !

Porque Multi Repair esquenta na aplicação.
 A Multi Repair foi desenvolvida com ativos que aumentam a intensidade e absorção do 
produto. Por isso aquece durante a aplicação.
Qual a diferença entre a Multi Repair e as máscaras de hidratação.
 A Multi Repair promove hidratação mais profunda e intensa do que as máscaras.
A Multi Repair é mais indicada para cabelos coloridos e descoloridos ou posso também utilizar em cabelo com 
relaxamento ?
 A Multi Repair é uma hidratação profunda que pode ser utilizada em todos os processos ou 
cabelos que necessitam de mais hidratação.

Duvidas frequentes:

Sugestão:

Acrescente algumas gotas do Argan Oil ou Macadâmia Oil que são tratamentos 
multifuncionais para potencializar o resultado da Multi Repair.

Para potencializar o resultado. 
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