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SHAMPOO PÓS-QUÍMICA - pH 6,0
Aplique o Shampoo friccionando delicadamente todo o couro cabeludo
com as pontas dos dedos. Enxágue. Se necessário, repita a operação.

1
MÁSCARA PÓS-QUÍMICA - pH 4,0
Aplique a Máscara mecha a mecha, enluvando os os, iniciando na altura da
orelha em direção ás pontas. Deixe agir entre 2 e 3 minutos. Enxágue.

2
FINALIZADOR PÓS-QUÍMICA - pH 4,5
Aplique o nalizador uniformemente no cabelo úmido. Não enxágue.
Penteie de forma habitual e nalize como preferir.

3
ÓLEO REPARADOR
O Óleo Multifuncional, como o próprio nome sugere, pode ser
aplicado de várias maneiras.

Pré Shampoo: antes de iniciar a higienização do cabelo, aplique o óleo
mecha a mecha, deixe agir entre 5 e 20 minutos (o tempo de ação varia
de acordo com o nível de danos do o, quanto maior o ressecamento e
porosidade maior o tempo de ação). Enxágue e prossiga com a lavagem.
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Umectação Noturna: antes de dormir aplique o óleo nos os, enluvando e
massageando mecha a mecha. Em seguida envolva todo o cabelo em um
tecido ou touca (que não seja térmica) e deixe agir durante a noite.
Lave na manhã seguinte.
Passo Intermediário: após higienizar os os com shampoo, aplique a Óleo
mecha a mecha distribua por toda a extensão dos os de maneira uniforme.
Deixe agir por 2 minutos. Enxágue. Utilize a máscara e nalize como de costume.
Potencializador: em um recipiente com o auxílio de uma espátula,
misture a máscara e algumas gotas do óleo, aplique mecha a mecha,
enluvando os os, iniciando na altura da orelha em direção às pontas.
Deixe agir entre 2 e 3 minutos. Enxágue.
Pré Escova: com os os já desembaraçados aplique o óleo em todo
o comprimento do o em seguida nalize utilizando
secador e/ou chapinha.
Finalizador: aplique o Óleo uniformemente no cabelo úmido.
Não enxágue. Penteie de forma habitual e nalize como preferir.
Ou aplique com os os já secos.

