
Ativos principais: Ativo secundário:

Máscara de tratamento enriquecida com Monoi do Tahiti, Óleo de coco e 
Vitamina E, especialmente desenvolvida para nutrir a saúde dos cabelos louros e 
descoloridos ou com mechas.

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

300gManutenção 20 aplicações         Creme Branco 3.5

Efeito fibra

Um cuidado especial para cabelos louros.

Categoria

Indicações:

Nutrição intensiva para cabelos louros descoloridos ou com mechas.

Diferencial: 
Textura com efeito fibra, permite que os princípios ativos penetrem 
instantaneamente, com ação Intensiva.
Ação imediata, age na estrutura de fibra capilar promovendo tonificação e 
garantindo a hidratação profunda.

Monoi do Tahiti:
Originár io da Pol inés ia 
Francesa, é um símbolo de 
beleza com ação cosmética, 
que promove nutrição de 
longa duração, hidratação e 
proteção natural.

Vitamina E:
Ajuda a proteger as células dos danos UV e 
impede o ressecamento, diminuindo a perda de 
hidratação dos fios.
Tem a função principal de proteger contra a 
formação de radicais livres, evitando o 
envelhecimento   precoce dos fios.

Óleo de Coco:
Promove hidratação, leva 
ação anti-caspa e equilíbrio ao 
cabelo danificado.

Características Benefícios:

Hidratante e Remineralizante.

Forma filme protetor.
Ação anti-oxidante.

Devolução intensa de hidratação e minerais perdidos no processo de 
descoloração.
Cutículas recebem um reforço para proteger a fibra e seus nutrientes.
Proporciona proteção contra radicais livres, que oxidam a fibra e provocam o 
envelhecimento precoce.
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Como Utilizar:

  Utilize uma touca durante o tempo de pausa, para obter um resultado ainda mais intenso.

- Após lavar os cabelos com shampoo Blond Monoi.
- Remover o excesso de água com uma toalha.
- Aplique a máscara e deixe agir de 5 a 10 minutos. Enxaguar e finalizar.

Dica: !

Com que frequencia devo utilizar?
 Semanalmente
Qual a diferença de utilizar a Máscara Blond Monoi e a Máscara Creatina?
 Os ativos da Máscara Monoi atendem especificamente às necessidades de nutrição intensiva e 
maleabilidade dos cabelos descoloridos, enquanto a Máscara Creatina visa devolver o brilho e nutrição 
dos cabelos coloridos.
É importante utilizar um creme finalizador após a manutenção Blond Monoi?
 Sim! Os finalizadores facilitam a escova, diminuindo o frizz, promovendo maior brilho e maciez e 
 protegem a fibra capilar contra as agressões ambientais ou mecânicas.

Duvidas freqüentes:

Uso do Hidratante opcional. 
Observação:!

Aplique o Macadâmia Red Iron sobre os cabelos secos e “sujos” antes 
de dormir. No dia seguinte, lave os cabelos com o shampoo de 
manutenção Blond Monoi, enxágue, aplique a máscara Blond Monoi 
mecha a mecha e deixe agir de 10 a 15 minutos.
Finalize como desejar.

Na manutenção diária

Uma vez a cada 15 dias ou ao mês lave os cabelos com shampoo 
Purificante Red Iron para remover o acúmulo de resíduos como: 
finalizadores, pomadas, etc.+Obtendo assim maior intensidade de 
tratamento da linha de manutenção Blond Monoi.
Finalize como desejar.

Para limpeza profunda

+

Para maior intensidade de nutrição da máscara Blond Monoi.

+
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