
Ativos:

Tratamento de impacto, que reduz porosidade, promove brilho e sedosidade.

Indicações:

Cabelos secos ou ressecados e de uso semanal para manutenção do tratamento recebido no salão.

Óleos Lendários (Argan, Mirra e Cálamo): óleos ricos em Vitamina E, resinas, gomas e Ácidos graxos essenciais, 
que revitalizam e protegem.

Características Benefícios:
Repõe a hidratação.
Retexturiza a fibra capilar.
Ação filmógena de silicones e óleos.
Ação anti-frizz.

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

Tratamento de alto impacto com ação revitalizante. 
Formulado com blend nutritivo de Óleos Lendários: Argan, Mirra e Cálamo, 
formando um potente tratamento que promove hidratação profunda, 
aumentando a elasticidade e revitalizando os fios.
Uni System Óleos Lendários reduz a porosidade dos fios, deixando-os sedosos e 
com brilho intenso. 

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

15mlManutenção 2 Aplicações Líquido Amarelado 3.0

Categoria

MirraArgan Calamo Vitamina E

Diferencial:
Praticidade:  trata-se de um único produto, facilitando o uso do consumidor final em sua residência.
Inovador:  ao ser friccionado na palma da mão úmida, o produto é ativado.
Econômico:  com uma única ampola é possível realizar duas aplicações, em cabelos médios (altura dos ombros) e 
         com a densidade normal.

Agressões:
Poluição (Ressecamento)

Química (Abertura de escama)
Cloro, sol, mar (Perda de brilho)

Ação restauradora:
Elasticidade
Fortalecimento do Córtex
Selamento das cutículas
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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.

   Potencialize 
o resultado com uso 
de prancha antes de 
enxaguar.

Dica: !

Sugestão:

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

Para potencializar o resultado. 

Porque Uni System Óleos Lendários esquenta na aplicação ?
 A Uni System Óleos Lendários 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 Óleos Lendários e as máscaras de hidratação ?
 A Uni System Óleos Lendários promove hidratação mais profunda e intensa do que as 
máscaras.
A Uni System Óleos Lendários é mais indicada para cabelos coloridos e descoloridos ou posso também utilizar em 
cabelo com relaxamento ?
 Uni System Óleos Lendários é uma hidratação profunda que pode ser utilizada em todos os 
processos ou cabelos que necessitam de mais hidratação.

Duvidas freqüentes:
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