
Indicações:

Indicado para cabelos volumosos, rebeldes, difíceis para escovar ou que costumam armar com facilidade.  
Para todos os tipos de estrutura de cabelo, cacheados, ondulados, finos, grossos que desejam um resultado de 
alinhamento ou redução de volume.

Diferencial: 
Produto versátil, obtendo vários tipos de resultados, desde uma simples redução de volume até um realinhamento 
da fibra de acordo com o passo a passo utilizado.
Compatibilidade com qualquer química, o que concede segurança ao profissional na hora de utilizar o produto.
Pode ser utilizado também pelo público masculino que deseja uma redução de volume ou até um realinhamento 
de fibra, com um passo a passo simples e prático.
Produto com alto rendimento, com apenas 1 litro do produto é possível processar até 14 cabelos (cabelos médio, 
com densidade normal), em média será utilizado 70ml do produto por procedimento.

Realinha e disciplina os fios 
deixando-os com aspecto 
de liso natural.

Supreme Control realinha e disciplina os fios deixando-os com aspecto de liso natural. 
Controla o volume dos cabelos chegando até ao liso total, com leveza e movimento 
natural. 
É de fácil aplicação e faz com que a estrutura do cabelo seja modificada de maneira 
durável, facilitando o dia a dia da cliente.

Composição moderna de ativos que agem em sinergia e que 
proporcionam maior eficácia durante o processo de alinhamento da 
fibra capilar.
Ativos de tratamento protegem a fibra durante todo o processo.

Promover uma leve matização.

Ácidos orgânicos (Ácido Lático e Ácido 
Lactobiônico) + Glioxiloil Keratin.

Proteína do Leite e Blend de Óleos 
Nutritivos.
Leve concentração de pigmento violeta.

Ativos Principais: 

Glioxiloil Keratin: moderno ativo de redução que age sem agredir, proporcionando compatibilidade com outras 
químicas.
Proteína do Leite: oferece reparação aos fios danificados e muito ressecados. Proporciona fortalecimento, 
maleabilidade, nutrição e revitalização das camadas celulares.
Ácidos orgânicos: Ácidos Láctico e Lactobiônico, que possuem elevada ação hidratante, umectante, 
antioxidante e rejuvenescedora (auxiliam na redução).
Blend de Óleos: Argan, Linho e Avelã, para nutrição e proteção à fibra.

Características Benefícios:

Embalagem Rendimento Médio Aspecto          Cor          Categoria PH

Defrizante Térmico

Redutor Capilar 1LitroForma Creme Violeta 2,570mL / 14 cabelos

1mL / 250 cabelos250mL Forma Líquido Branco 3,5
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Dúvidas frequentes:

Como utilizar:

Pós Escovas - Cabelos Ressecados ou Quimicamente Tratados.
Pós Escovas - Cabelos Raízes Oleosas e Pontas Secas.
Pós Escovas - Hidratante.

 ) Aplicar o Redutor Supreme Control, mecha a mecha, deixando os fios 
alinhados com auxílio de um pente.
-Cabelos sensibilizados: deixar agir de 20 a 40 minutos.
-Cabelos resistentes: deixar agir de 40 a 60 minutos.

Se houver necessidade, lavar com shampoo hidratante e secar.

   No lavatório:
     -Cabelos sensibilizados: enxaguar retirando 30% do produto.
     -Cabelos resistentes: apenas molhar os cabelos.

   Aplicar Defrizante Térmico Supreme Control.

   Seque os cabelos com o secador, alinhando os fios com os dedos.

   Lavar e hidratar com a linha Pós Escovas Redutoras. 

   Pranchar muito bem (17 a 20 vezes) em mechas finas.
     -Cabelos sensibilizados: pranchar na temperatura de 150 a 170 ºC.
     -Cabelos resistentes: pranchar na temperatura de 210ºC.
OBS: Quanto melhor pranchar melhor será o resultado de liso.
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     Sugestão: 
finalizar com 
BBCream+.
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Realinhamento:1

ANTES

DEPOIS
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     Dica:
Se pesar enxaguar 
mais um pouco do 
produto.

!

Para cabelos louros utilize manutenção linha violeta: Shampoo, Hidratante e Máscara.

Quando devo fazer coloração, antes ou depois da Supreme Control ?
 Depois. Após todo procedimento da Supreme Control, lave com shampoo, hidrate, seque e 
prossiga com o a coloração.
É preciso fazer "Teste de Mechas"?
 Não é obrigatório, mas é uma boa prática, pois você e a CLIENTE saberão o resultado final 
antes de fazer todo cabelo.
A quantidade de produto no cabelo interfere no resultado?
 Sim. É importante envolver todo o fio, mas sem deixar excesso de produto. O excesso pode 
dificultar a etapa de secar e pranchar, deixando os fios "duros".
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Lavar os cabelos com Shampoo Hidratante Red Iron. Enxaguar e secar. 

Com o auxílio de um pincel, aplicar o Supreme Control a 0,5 cm da raiz, mecha a mecha 
passando o pente no para melhor distribuição do produto. Deixar agir de 30 a 60 min. 

Passo opcional: Enxaguar os cabelos e aplicar UniSystem mantendo os os alinhados 
durante o enxágue. 

Enxaguar e secar os cabelos com o auxílio de escova e secador. 

Aplicar Defrizante Térmico e pranchar bem em mechas nas.

Cabelos muito descoloridos:2

Posso somente soltar os cachos com o Supreme Control ?.
 Sim, utilize o passo-a-passo da embalagem onde vai remover o  redutor por total, hidratar, 
escovar e pranchar, nesse caso pranchar menos vezes com a temperatura inferior a 180 graus.
Com o passo-a-passo da embalagem, consigo um alinhamento total ?
 Somente de redução. Em alguns cabelos finos e com pouca quantidade pode até haver 
redução maior.
 No passo-a-passo da embalagem, se deixar 30% do redutor consigo maior redução ?
 Sim, nesse caso será importante pranchar mais vezes.

Dúvidas frequentes:

30 a 60
Minutos
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