Cuidados especiais para cabelos com escovas
redutoras, alisados ou relaxados.
Cabelos que passaram por processos químicos especialmente as escovas
redutoras, relaxamentos, etc., necessitam de cuidados especiais para manter
a saúde e a beleza dos fios.

Categoria

Embalagens

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Cabelos Raízes Oleosas
e Pontas Secas
Cabelos Ressecados ou
Quimicamente Tratados

Manutenção

250ml

25 Aplicações

Creme

Pérola

5.5

Manutenção

250ml

25 Aplicações

Creme

Pérola

5.5

Hidratante

Manutenção

200g

40 Aplicações

Creme

Branco

3.5

Indicações:
Indicado para cabelos que passaram por redução de volume, relaxamentos ou quimicamente tratados.
Linha:
Shampoo Cabelos Raízes Oleosas e Pontas Secas: brilho e maciez através de uma limpeza balanceada com
suave reposição de hidratação, proporcionando cabelos mais leves;
Shampoo Cabelos Ressecados ou Quimicamente Tratados: proporciona força e sedosidade através de uma
espuma de limpeza com hidratação intensa;
Hidratante: nutre e devolve maleabilidade a todos os tipos de cabelos.
Diferencial:
A linha Pós Escovas redutoras tem como diferencial a realização da hidratação dos fios em todas as lavagens e
somente com o uso de dois produtos: o shampoo e o hidratante.
Além de ser uma linha indicada para uso Pós Escovas Redutoras, também tem como indicação o uso em cabelos
que passaram por processos de relaxamento usando hidróxido ou tioglicolato.
Possui uma fórmula rica em ativos naturais com uma fragrância envolvente, conferindo aos cabelos hidratação,
revitalização, proteção, brilho e maciez.
Características
Ativos de Nutrição
Ativos Antioxidantes
Ativos Condicionantes

Benefícios:
Para manter os fios saudáveis.
Para proteger contra o envelhecimento precoce.
Para devolver brilho e maciez.

Ativos principais:
Avelã: o principal ativo da linha, um poderoso emoliente natural é rico em
proteínas, vitaminas, minerais e óleos.
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Ativos secundários:
Manteiga de Karité: Altamente hidratante, é um ingrediente para nutrir e proteger a
pele e os cabelos.
Óleo de Gérmen de Trigo: Rico em glicídios, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros ativos, é nutritivo,
emoliente, hidratante e revitalizante profundo.
Pantenol: Sua propriedade umectante é rápida e de ação profunda, auxiliando na retenção de umidade, evitando
a formação de pontas. Auxilia na reparação de danos causados por químicas, conferindo brilho e maciez.
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Como utilizar:
Shampoo:
Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez a fim de remover os resíduos que se
opõem à formação da espuma. Enxaguar e reaplicar o shampoo massageando suavemente até formar uma
espuma rica e cremosa. Enxaguar bem e hidratar.
Hidratante:
Aplicar sobre os cabelos limpos e molhados, começando pelas pontas, deslizando os fios entre os dedos até
que estejam perfeitamente desembaraçados. Deixar agir por alguns minutos e enxaguar.

!

Dica:
Complemente sua manutenção utilizando uma vez por semana a Máscara Óleos
Lendários que foi desenvolvida especialmente para revitalização intensiva dos
cabelos.
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