
Na hora da coloração ou relaxamento algumas pessoas apresentam maior sensibilidade aos 
produtos químicos. Suavizador HP é a solução, pois cria uma película protetora sobre a pele, 
proporcionando maior conforto, diminuindo a ardência, durante a aplicação, sem interferir na 
química.

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

120mlForma/Coloração 12 Aplicações Líquido Branco 7.5

A solução para peles sensíveis.

Categoria

Indicações:

Adicionar na coloração ou no relaxamento para pessoas com sensibilidade no couro cabeludo.

Diferencial: 
Possui compatibilidade química e não interfere na ação da Coloração e/ou Relaxamentos.
Contém em sua formulação proteína do leite hidrolisada a aditivos orgânicos, que além de diminuir os sintomas de 
desconforto, protege e hidrata o couro cabeludo e auxilia na proteção aos cabelos contra danos causados por 
produtos químicos. 
Devido ao seu alto rendimento, tem um excelente custo benefício, sendo o valor acrescido pequeno, não 
interferindo de forma significativa no orçamento final.

Características Benefícios:
Um poderoso agente hidratante e protetor que atua sobre a pele, diminuindo a 
sensação de desconforto no couro cabeludo que surge durante a aplicação de 
produtos que irritam a pele.

Fórmula hiper-proteica

Ativos principais: Proteína Hidrolisada do Leite: Possui efeitos de hidratação e formação de película protetora 
na superfície da epiderme.
Algas Marinhas: ricas em oligoelementos, proteínas, açúcares, gomas e outros ativos que a tornam 
profundamente nutritiva, regeneradora, reparadora, hidratante e emoliente, além de ação remineralizante.
Lanolina:  Emoliência e maior retenção de água, para uma maior hidratação e proteção extra do couro cabeludo.
Ativos Secundários: Colágeno: É hidratante, condicionadora, reparadora, regeneradora e protetora dos fios 
aumentando sua força e resistência, recuperando sua integridade e melhorando sua elasticidade.

Proteína Hidrolisada do Leite Algas Marinhas Lanolina

Posso utilizar o suavizador puro, direto na pele ?
 Sim, isso promoverá uma proteção ainda maior. Com um algodão, aplique 
 pequena quantidade em todo o couro cabeludo.

Dúvidas frequentes:

Como utilizar: - Agite bem;
- Para coloração: adicione 2 tampas;
- Para relaxamento: adicione o equivalente a 10% do creme.
- Misture no creme e prossiga com a aplicação.

Colágeno
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