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ALTA SEGURANÇA EM PROCESSOS QUÍMICOS

ALTO PODER DE REGENERAÇÃO

CABELOS PROCESSADOS QUIMICAMENTE

PROTEÇÃO E FORÇA

BOOSTER AMINOPLEX REVIVE

PROCEDIMENTO EM DESCOLORAÇÕES DE MECHAS:

Para cada 10 g de pó descolorante, adicione 1,5 mL do Booster. Continue o

procedimento como de costume. 

PROCEDIMENTO EM COLORAÇÕES:

Para cada 60 g de coloração, adicione 3 mL do Booster. Continue o

procedimento como de costume.

PROCEDIMENTO EM ALISAMENTOS:

Adicione 8 mL do Booster em 50 mL de água e borrife essa solução sobre os

fios após enxaguar e antes da fase de neutralização. Deixe agir por 2 minutos

e enxágue. Não deve ser adicionado diretamente ao creme de alisamento.

Após o uso da química, aplique uma quantidade generosa do Repositor na

extensão dos fios e penteie o cabelo para distribuir melhor o produto. Deixe

agir por 10 minutos e enxágue.

REPOSITOR AMINOPLEX REVIVE

Após lavar o cabelo com o Shampoo Aneethun de sua preferência, aplique

uma quantidade generosa da Máscara na extensão dos fios. Deixe agir por

10 minutos e enxágue.

MÁSCARA AMINOPLEX REVIVE - pH 6.0
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Aplique o Shampoo friccionando delicadamente todo o couro cabeludo

com as pontas dos dedos. Enxágue. Se necessário, repita a operação.

Adicione 8 mL do Booster em 50 mL de água e borrife essa solução sobre os

fios. Deixe agir por 2 minutos e enxágue.  .

BOOSTER AMINOPLEX REVIVE

Após o uso da química, aplique uma quantidade generosa do Repositor na

extensão dos fios e penteie o cabelo para distribuir melhor o produto. Deixe

agir por 10 minutos e enxágue.

REPOSITOR AMINOPLEX REVIVE

Após lavar o cabelo com o Shampoo Aneethun de sua preferência, aplique

uma quantidade generosa da Máscara na extensão dos fios. Deixe agir por

10 minutos e enxágue.

MÁSCARA AMINOPLEX REVIVE - pH 6.0

Para dar continuidade em casa ao tratamento, é fundamental o uso diário do

Shampoo e Máscara Aminoplex Revive, que mantêm a saúde dos cabelos

modificados quimicamente.

SHAMPOO AMINOPLEX REVIVE - pH 4.0

PROCEDIMENTO PARA REGENERAÇÃO CAPILAR AMINOPLEX

revive
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