Sistema único de tratamento com ativos da Flor de Lotus.
Hidratação de alto impacto com ação restauradora.
UniSystem é um sistema único de tratamento capilar com tecnologia que garante o
envolvimento total dos fios e ativos da Flor de Lótus que proporcionam sensação de toque
sedoso e brilho imediato.
Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

15ml

2 Aplicações

Líquido

Violeta

3.0

Indicações:
É uma hidratação de alto impacto para todo tipo de cabelo, mas especialmente para cabelos coloridos ou
descoloridos que necessitam de uma hidratação intensiva e proteção da cor.
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.

Antes
Características
Repõe a hidratação.
Retexturiza a fibra capilar.
Ação filmógena.
Ação anti-frizz.

Depois
Benefícios:
Devolve a maleabilidade do fio.
Diminui a porosidade dos fios, devolvendo maciez e brilho.
Proteção da cor e fios protegidos.
Fios mais comportados e cutículas alinhadas.

Ativo principal:
Flor de Lotus:
Símbolo de pureza, suas pétalas são autolimpantes, repelem a sujeira e
microrganismos. Seu extrato é rico em flavonoides e aminoácidos, tem ação
restauradora e antioxidante, além de ser purificante e regeneradora.
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Como utilizar:
Aplicar sobre os cabelos limpos e ainda molhados.
Enluvar mecha a mecha até que forme um creme. Deixar agir durante 5 a 15 minutos.
Enxaguar.

!

Dica: Potencialize a hidratação da Uni System utilizando uma touca térmica ou comum, durante o tempo de
pausa, para obter um resultado ainda mais intenso.

Sugestão:
Para potencializar o resultado.
Acrescente algumas gotas do Argan Oil ou Macadâmia Oil que são tratamentos
multifuncionais para potencializar o resultado da Uni System.

?

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