
Cuidados diários para cabelos louros.

Indicações:Cuidados diários de cabelos louros descoloridos ou com mechas, mantendo-os hidratados e protegidos.

Na linha de manutenção Blond Monoi os grandes diferenciais são:
Shampoo com alto poder desembaraçante, facilitando em muito o dia-a-dia da cliente, pois cabelos descoloridos 
tendem a ficar muito embaraçados na hora de lavar.
Hidratante com muito mais poder de hidratação e nutrição do que um condicionador.
O uso frequente do Shampoo e Hidratante Blond Monoi traz de volta o brilho e maciez dos cabelos louros, além de 
facilitar no dia-a-dia da cliente durante sua escovação diária, mantendo os cabelos bem cuidados nos intervalos 
das visitas ao salão.

Características Benefícios:
Devolução intensa de hidratação e minerais devido ao processo de descoloração.
Cutículas recebem um reforço para proteger a fibra e seus nutrientes.
Proporciona mais proteção contra radicais livres, que oxidam a fibra, provocando o 
envelhecimento precoce.
Ativos especiais facilitam o desembaraçar dos fios durante a ação do shampoo e 
mantém os fios soltos mesmo após secar.

Hidratante e remineralizante.
Filme protetor.
Antioxidante.

Ativos de penteabilidade.
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Ativos Principais: 
O Shampoo Blond Monoi combina a atividade hidratante e protetora das algas marinhas com os sais minerais 
balanceados da água de coco.
-Água de Coco possui propriedades hidratantes e remineralizantes.
-Algas Marinhas possuem capacidade de formar filmes hidratantes e protetores.
O Hidratante Blond Monoi é formulado com Óleo Monoi do Tahiti, Óleo de Coco e Vitamina E.
-Ingredientes que possuem ativos que proporcionam hidratação, emoliência e proteção aos fios.

Monoi do Tahiti Água de Coco e Óleo Coco Vitamina E Algas Marinhas

A linha Blond Monoi foi desenvolvida para atender às necessidades de cabelos louros 
descoloridos ou com mechas. O shampoo Blond Monoi possui alto poder desembaraçante, 
que através de uma espuma rica e cremosa limpa sem agredir, ao mesmo tempo que inicia 
um processo de tratamento. O hidratante Blond Monoi complementa o cuidado através de 
ativos hidratantes e nutritivos, promovendo sedosidade e brilho intenso aos fios 
descoloridos.

250mlManutenção 50 Aplicações Creme Branco 3.5

300mlManutenção 30 Aplicações Creme Branco 5.5
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Quantas vezes por semana deve ser utilizada a linha Blond Monoi ?
 O Shampoo e Hidratante são de uso diário.
 A Máscara de uso semanal.
Quando devo alternar a manutenção Blond Monoi com a Manutenção Violeta ?
 Semanalmente.
Por que a manutenção Blond Monoi é especial para cabelos louros ?
 Os cabelos louros muito claros precisam de uma maior hidratação e nutrição pois tendem a
 ser mais ressecados pelo excesso de clareamento.
 A manutenção Blond Monoi foi elaborada com os ativos que conseguem penetrar
 profundamente nas camadas das cutículas devolvendo nutrição e hidratação intensa.

Dúvidas frequentes:

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.

Utilize uma vez por semana a máscara Blond Monoi

Para maior recuperação dos fios. 

Para complementar ainda mais, alternar a manutenção Blond Monoi com a 
manutenção Violeta que irá eliminar o amarelado, deixando os louros mais 
radiantes.

Para preservar a cor. 

Sugestão:
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