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1. FLUIDO PARA ESCOVAÇÕES
O Fluído de Escova Finish Touch protege os ﬁos da ação de
escovações e pranchas , quando a vado com o secador ele diminui o
calor para dentro dos ﬁos mantendo uma caloria suﬁciente para a ação
da ceramidas no ﬁo do cabelo deixando –os macios, hidratados e um
brilho radiante.
A sua maior composição ceramidas ajuda na retenção da
umidade deixando os ﬁos sempre realçados mantendo a cor e
elas cidade dos ﬁos.
Deve ser aplicado nos cabelos limpos e em seguida escovar.
DICAS TÉCNICAS
1- Ideal para todo po de cabelo em processo de escovações .
2- Mesmo após fazer a escova e pranchar coloque 1 gota na mãos e
passe nas pontas do cabelo fara o efeito de um silicone reparador de
pontas.

Obs: não aplicar na raiz.
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2. gel supercola
O Gel supercola mega ﬁxação e apropriado para trabalho de
esculpir os cabelos, sem álcool deixa o aspecto do cabelo mais
brilhante e sem ressecamento.
Sem resíduo de produtos o Gel cola deixa seu penteado de forma
leve e natural.
Processo

Lave os cabelos com shampoo e condicionador e aplique uma
quan dade que promova a facilidade de manusear da forma desejada.
Efeito
Brilho Molhado.
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3. Platinum action
O pó descolorante pla num ac on é produto a base de germe
de trigo e quera na, o produto tem a função de clarear o cabelo ate 9
tons (a par r de cabelos virgens) tornando assim os procedimentos de
clareamento com segurança e ﬂexibilidade, deve-se repe r o
procedimento para maior clareamento de tons acima de 9 tons
(exemplo 10, 11 ou 12 tons).
O pó descolorante pla num ac on não agride os ﬁos, e é um
produto livre de suspensão de pó (dust free).
Níveis de clareamento seguros e rápido.
PROCESSO
Para descolorir os ﬁos é preciso misturar pó descolorante com a
água oxigenada em misturas de 10, 20, 30 ou 40 volumes. A
responsabilidade de re rar os pigmentos de cor da ﬁbra capilar é do
pó descolorante, que deve ser usado em conjunto com as outras
substâncias no processo de clareamento descrito acima.
O pó descolorante é usado para clarear o cabelo, principalmente
para fazer luzes, reﬂexos, decapagem e outros procedimentos. Ele age
no cabelo junto com um oxidante, re rando o pigmento (cor) do
cabelo.
TESTE DE MECHA É IMPORTANTE PARA GARANTIR
DESCOLORAÇÃO UNIFORME.
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DICAS TÉCNICA:
FUNÇÃO DO GERME DE TRIGO
Germe de trigo contem proteínas e protege os ﬁos (na verdade é
'Gérmen de trigo', mas é chamado de 'Germe de trigo' aqui no Brasil) é
um ó mo cereal e fonte de óleo que restauram as ﬁbras imediatamente.
FUNÇÃO DA QUERATINA
A quera na é uma proteína que o corpo humano produz e pode
ser encontrada na pele, unhas e cabelos. Composta por 21
aminoácidos, ela representa cerca de 90% da cons tuição do ﬁo e a
quera na da mais elas cidade e resistência à ﬁbra. Ela impermeabiliza
e protege o cabelo de certas agressões, como o contato com água do
mar, água quente, cloro, alisamentos, colorações e mechas em
excesso. As ferramentas de calor, como secadores e chapinhas, assim
com a exposição ao sol, também são muito prejudiciais nesse sen do.
Por isso, para manter os ﬁos sempre bonitos e saudáveis é
fundamental repor a proteína" no cabelo.
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4. água oxigenada10 volumes
ÁGUA OXIGENADA de 10 volumes desenvolvida com proteína de
seda é indicada na elaboração de químicas para coloração e
descoloração de pelos e cabelos, facilita também na mistura dando
cremosidade do produto.
A água oxigenada e 10 volumes potencializa coloração e
descoloração é indicada para uso proﬁssional e deve ser aplica em
processos capilares, porem seu potencial de clareamento e coloração
são baixos, e serve para aplicação e mistura para tonalizantes em
cabelos.
Com o uso de luvas misture num recipiente não metálico junto a
coloração em partes recomendadas pelo fabricante da coloração.
O peróxido de hidrogênio mais conhecido como H202 ou agua
oxigenada so leva essa nomenclatura se es ver na composição aquosa.
A água oxigenada de 10 volumes não tem poder de clareamento.
Não permi do para seu uso em crianças e sem conhecimento
proﬁssional.
Também existente nas versões de 20 ,30 e 40 volumes.
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5. água oxigenada 20 volumes
ÁGUA OXIGENADA de 20 volumes desenvolvida com proteína de
seda é indicada na elaboração de químicas para coloração e
descoloração de pelos e cabelos, facilita também na mistura dando
cremosidade do produto.
A água oxigenada e 20 volumes potencializa coloração e
descoloração é indicada para uso proﬁssional e deve ser aplica em
processos capilares.
Para coloração em media são: 60 gramas de coloração (1 tubo) para 90
ml de água oxigenada, e em casos de mistura com pó descolorante a
regra é valida dependendo do que o proﬁssional ira fazer mais
concentrado ou menos concentrado.
O peróxido de hidrogênio mais conhecido como H202 ou água
oxigenada só leva essa nomenclatura se es ver na composição aquosa.
A água oxigenada de 20 volumes tem poder de clareamento de 1 tom.
Não permi do para seu uso em crianças e sem conhecimento
proﬁssional.
Também existente nas versões de 10, 30 e 40 volumes
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6. água oxigenada 30 volumes
ÁGUA OXIGENADA de 30 volumes desenvolvida com proteína de
seda é indicada na elaboração de químicas para coloração e
descoloração de pelos e cabelos, facilita também na mistura dando
cremosidade do produto.
A água oxigenada e 30 volumes potencializa coloração e
descoloração é indicada para uso proﬁssional e deve ser aplica em
processos capilares.
Com o uso de luvas misture num recipiente não metálico junto a
coloração ou descoloração em partes recomendadas pelo fabricante
da coloração.
O peróxido de hidrogênio mais conhecido como H202 ou água
oxigenada so leva essa nomenclatura se es ver na composição aquosa.
A água oxigenada de 30 volumes tem poder de clareamento de 2
tons.
Não permi do para seu uso em crianças e sem conhecimento
proﬁssional.
Também existente nas versões de 10, 20 e 40 volumes.
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ÁGUA OXIGENADA de 40 volumes desenvolvida com proteína de
seda é indicada na elaboração de químicas para coloração e
descoloração de pelos e cabelos, facilita também na mistura dando
cremosidade do produto.
A água oxigenada e 40 volumes potencializa coloração e
descoloração é indicada para uso proﬁssional e deve ser aplica em
processos capilares.
Com o uso de luvas misture num recipiente não metálico junto a
coloração ou descoloração em partes recomendadas pelo fabricante
da coloração.
O peróxido de hidrogênio mais conhecido como H202 ou água
oxigenada só leva essa nomenclatura se es ver na composição aquosa.
A água oxigenada de 40 volumes tem poder de clareamento de 3
tons .
Não permi do para seu uso em crianças e sem conhecimento
proﬁssional.

Material didático

7. água oxigenada 40 volumes

Também existente nas versões de 10, 20 e 30 volumes
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O Finalizador
FINISH TOUCH (10 X1)
Cria uma película protetora nos ﬁos, facilitando a escovação.
Fórmula termo a vada proporciona elas cidade e brilho.
Age instantaneamente sobre as cu culas capilares, envolvendo e
protegendo os ﬁos do calor do secador. O produto não necessita de
enxágüe e deve ser u lizado nos cabelos limpos e úmidos, com
silicones especiais têm função.
Termo - a vada e restauram a ﬁbra capilar atribuindo hidratação
aos ﬁos.
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08. Finalizador finish 10x1

CARACTERISTÍCA / AÇÃO
Ceramidas, Proteínas da seda, quera na e silicones especiais.
1 - Reparam as pontas duplas
2 - Protege os ﬁos
3 - Desembaraça os cabelos
4 - Prevenção de pontas duplas
5 - Evita ressecamento em praias ou piscinas
6 - Devolve o brilho
7 - Fortalece
8 - Rejuvenesce
9 - Hidrata cabelo
10 - Trata os ﬁos

11

Proteção térmica e ação an frizz
Dicas Técnicas You Take On:
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SUGESTÃO DE USO

Pode ser usado em proporções de 10 por cento nas misturas de
coloração, descoloração, aplicação de mascaras corretoras, mascaras.
Intensiﬁcadoras e outras químicas capilares, também enriquece os
tratamentos de hidratação.
Sua maior função esta em processo de cauterização e selagem de
tratamento capilar.
Outra dica eﬁcaz e misturar as progressivas e realinhadores a
proporção de 10 por cento sobre a quan dade escolhida do outro
produto pelo proﬁssional, ex 100 ml de progressiva ou realinhador
mais 10 ml do Finish Touch, resultado eﬁcaz de brilho e maciez ao
cabelo selando os ﬁos e realçando a beleza dos cabelos
Modo de usar
Após lavar o cabelo seque com uma toalha e aplique no cabelo
uma substancia suﬁciente para execução de escovações.
Inicie secando o cabelo totalmente e posterior prancha-lo 4 vezes
cada mecha.
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1 - SHAMPOO DAILY ACTION
O shampoo Daily Ac on remove as sujeiras dos ﬁos e a sua
capacidade de higienizar fazendo com que a gordura seja removida dos
ﬁos sem alterar o PH protegendo o ﬁo criando essa película, tem a
vantagem de não pesar o ﬁo e nem as deixar oleosas. E com o uso
frequente ainda consegue evitar a porosidade, frizz e mantém o cabelo
nutrido e hidratado.
LAVAR OS CABELOS EM MOVIMENTOS CIRCULARES
MASSAGEANDO COM A PONTA DOS DEDOS, EVITE USAR AS UNHAS.
DICAS
Procure usar de cada 15 dias a nossa mascara DAILY ACTION e
complemento o tratamento com nosso FINISH TOUCH, misturando
borrifadas do mesmo nas hidratações cada 15 dias por conter
proteína de seda e ceramidas ela recupera esse ﬁo dando brilho e
prolonga a maciez, equilibrando o PH dos ﬁos daniﬁcados pela a ação
do tempo.

Material didático

09. Linha daily action

2 - CONDICIONADOR LINHA DAILY ACTION
Nosso condicionador linha Daily Ac on estabiliza o PH do cabelo
que o shampoo alterou para remover as sujeiras dos ﬁos, um dos
principais componentes presentes no condicionador são as proteínas e
os aminoácidos, ambos agem para reduzindo o impacto de fatores
externos, deixando-os mais fortes e resistentes. Fatores externos como
poluição, vento, sol, piscina, alisamentos, uso con nuo de secadores e
pranchas, e qualquer outra fonte de calor excessiva, pode daniﬁcar e
fragilizar os ﬁos, prejudicando muito a saúde dos ﬁos.
Aplique uma quan dade generosa do meio do ﬁo para pontas
fazendo os movimentos de cima para baixo isso fecha as cu culas e
inseri nos ﬁos o nutriente composto no produto.
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Vale lembrar que o bene cio do condicionador simples dura
somente até a próxima lavagem, e não tem efeito duradouro como
aqueles u lizados para fazer hidratação. E, se for usado em excesso,
pode mesmo deixar os cabelos oleosos e com visual pesado. Na hora
de lavar (e condicionar) escolha o produto certo para o seu po de
cabelo.
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09. Linha daily action

MASCARA DAILY ACTION
Máscara de tratamento
A mascara de tratamento fechara a escama do cabelo fazendo
com que os nutrientes da máscara equilibrem o ph dos ﬁos, assim
como a proteína da seda e a quera na irá fazer o equilíbrio dos ﬁos
tornando mais macios e brilhantes.
Aplique a mascara de tratamento Daily no seu cabelo e envolva
com uma touca plás ca para maior absorção do produto, aguarde 20
minutos e enxague totalmente, isso promovera a reparação e
tratamento da estrutura capilar.
MODO DE APLICAR
Uma boa dica é u lizar um shampoo para an resíduo (linha so
ac on) para re rar as impurezas mais profundas do couro cabeludo
que o shampoo comum não é capaz de fazer. Aplique a máscara Daily
deixando agir por 20 minutos isso permi ra a entrada dos a vos
hidratantes e reconstrutores, tais como ceramidas, proteínas de seda e
aminoácidos.
DICAS: os nossos cabelos sofrem com a porosidade que são e os
estágios mais graves, ocasionado pelas agressões externas, como, por
exemplo, a poeira, o cloro, o sal, sol e o vento,bem como pelos
processos mecanicos,como por exemplo, a chapinha e o secador. Então
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O Shampoo Purple Ac on foi desenvolvido para ma zar os
cabelos grisalhos e desamarelar os cabelos loiros, sua formula é
extremamente enriquecida com quera na e aminoácidos e deixa o
cabelo com tons pla nados com ação imediata (tempo de pausa tem
variedade de acordo com o efeito desejado).
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10. Shampoo linha purple action

Obs: cabelos mais claros efeitos mais rápidos (de 2 a3 minutos),
quanto mais claro for cabelo menor será o tempo de pausa.
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A Máscara Purple Ac on é uma mascara de tratamento e seu
efeito pla nado imediato corrige todos os amarelos do cabelo
causados pelo reﬂexo e coloração. A quera na con da na mascara
promovera uma maior resistência a queda dos ﬁos proeminentes de
descoloração excessiva.
A máscara purple ac on foi desenvolvida também para cabelos
grisalhos porem o tempo é de pausa é de 2 minutos podendo chegar
ate 5 minutos.
Para o efeito não ser inserido no ﬁo rapidamente devido a sua
concentração de pigmento roxo deve aplicar o produto misturado com
uma mascara branca meio a meio para não causar intensiﬁcação mais
acentuada, lembrando que o efeito pla nado menos ou mais profundo
esta no tempo de pausa, ou seja mais tempo mais profundo o efeito.
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11. Máscara purple action

MODO DE USAR
Após o shampoo e condicionador dos ﬁos seque com uma toalha
o excesso de água, divida o cabelo e quatro partes, aplique a mascara
em todo cabelo numa ação rápida para homogeneizar a cor
pretendida, caso não consiga execute em duas etapas, parte de traz do
cabelo e posterior a parte frontal, secar normalmente.
Em casos de cabelos que absorvam muito o produto pode ser
diluído com metade de (FINISH TOUCH), coloque num recipiente a
mascara PURPLE ACTION e misture metade do produto com metade
do ﬁnish touch (10x1) aguarde de 5 á7 minutos re re totalmente.
Proceda normalmente
Dica:
Se o cabelo ﬁcar com aspecto muito chumbado, aplique a prancha
com temperatura alta isso re rara o excesso de pigmentação.
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A MÁSCARA MATIZADORA BLACK ACTION foi desenvolvida com
propriedades para dar brilho superﬁcialmente o cabelo.
As máscaras Black Ac on contem quera na hidrolisada e traz brilho e
maciez aos cabelos com durabilidade intensa.
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12. Máscara black action

Modo de usar
Lave o seu cabelo normalmente seque o excesso com uma toalha,
aplique a mascara no cabelo espalhando por todo os ﬁos, deixando
agir por 20 minutos
.
Não é necessário colocar touca para ação.
A freqüência ideal de reaplicação é de no máximo 30 dias.
DICAS TÉCNICA:
Para uma maior durabilidade da coloração misturar a cada 60
gramas 10 ml de oxidante de 10 volumes. Obs: faça sempre com um
proﬁssional da área.
Obs: a água muito quente diminui o tempo de durabilidade
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O Realinhador Maximum Reduce é um produto para transformação
capilar, feito para redução de volumes e tratamentos a base de aminoácidos
essenciais derivados da quera na, uma proteína ﬁbrosa, são capazes de
promover o alisamento dos cabelos por cerca de tres meses em conjunto
com outros componentes especíﬁcos e livres de formol. O realinhamento
capilar ainda possui outro beneﬁcio que é apenas deﬁnir os cabelos
cacheados ou crespos, isso se da na altura da temperatura da prancha.
O Maximum Reduce tem na sua composição, Blend de óleos HMA 43
(desamarelador), Óleo de Ojon, Proteína de seda e quera na hidrolisada.
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13. Maximum clean and reduce

Modo de usar: cabelos Virgens:
Passo 1- Aplique o shampoo no cabelo massageie por 2 minutos e
enxague, repita a operação por mais uma vez enxaguando em seguida.
Passo 2- Passe o shampoo pela 3 vez e deixe por 5 minutos, enxague
Passo 3- Seque o cabelo 80 por cento
Passo 4- Aplique o (maximum reduce realinhador), deixe uma
distancia de 1 cm, deixe agir por 45 minutos a 1hora, re re 50 por cento do
produto no lavatório ou com um uso de um pente ﬁno (dicas abaixo)
Passo 5 - seque totalmente o cabelo e pranche 15 vezes cada mecha,
obs. mechas ﬁnas.
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PRINCIPIO ATIVO: Ácido Glioxilico:
Contem: Aminoácido, Kera na Hidrolizada, Glicerina, Óleo Mineral, Óleo
de Argan, Óleo de ojon, Proteinas de seda e um blend especial de óleos.
Para Cabelos Coloridos ou alisados:
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13. Maximum clean and reduce

Passo 1- Aplique o shampoo no cabelo massageie por 2 minutos e
enxague, repita a operação por mais uma vez enxaguando em seguida.
Passo 2- Seque o cabelo 80 por cento
Passo 3- Aplique o (maximum reduce realinhador e deixe uma
distancia de 1 cm, deixe agir por 50 minutos. Re re 50 por cento do
produto no lavatório ou com um uso de um pente ﬁno.(dicas abaixo)
Passo 4- Seque totalmente o cabelo e pranche 15 vezes cada
mecha, obs. mechas ﬁnas
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Para Cabelos Descoloridos
Passo 1- Aplique o 1 vez shampoo no cabelo massageie por 2
minutos e enxague,
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13. Maximum clean and reduce

Passo 2- Seque o cabelo 80 por cento
Passo 3- Aplique o (maximum reduce realinhador) e deixe uma
distância de 1 cm, deixe agir por 50 minutos. Re re 50 por cento do
produto no lavatório ou com um uso de um pente ﬁno. (dicas abaixo)
Passo 4- Seque totalmente o cabelo e pranche 15 vezes cada
mecha, obs. mechas ﬁnas.

DICA: PODE SER RETIRADO O PRODUTO USANDO UM BORRIFADOR DE
AGUA E PENTE FINO, ISSO DEIXARA MAIS PRODUTOS NOS FIOS, FICANDO
PORTANTO MAIS PRODUTO E MAIS DURABILIDADE.
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A MÁSCARA INTENSIFICADORA RED ACTION foi desenvolvida com
propriedades para dar brilho e atuar com pigmentar o cabelo, os
pigmentos são inseridos na cu cula superﬁcial e assim renovando a cor
do seu cabelo. a cada aplicação.
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14. máscara red action

A mascara RED ACTION contem quera na hidrolisada (penetra mais
rápido nos ﬁos) e traz brilho e maciez aos cabelos com durabilidade
intensa e contem blends de aminoácidos.
Modo de usar
Lave o seu cabelo normalmente seque bem com uma toalha ,
aplique a mascara no cabelo espalhando por todos os ﬁos, deixando
agir por de 10 a 20 minutos. Podendo colocar touca para ação.
DICAS TÉCNICAS
Para uma maior durabilidade da coloração misturar a cada 60
gramas 10 ml de oxidante de 10 volumes. Obs. faça sempre com um
proﬁssional da área.
Obs. a água muito quente diminui o tempo de durabilidade.
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Este produto tem ﬁnalidade de selar as pontas duplas dos cabelos,
atua como protetor térmico, sua ação nos cabelos proporciona brilho e
regenera as pontas.
Aplique duas a três gotas nas mãos e ﬂexione uma na outra
potencializando os produto e passe no cabelo do meio para as pontas.
An térmico previne o cabelo de abertura de pontas duplas que é dos
principais problemas que ocorrem e daniﬁcam os ﬁos, o que impede o
crescimento do cabelo e o torna frágil e sem vida e servem para evitar os
ﬁos arrepiados, que dão um ar desleixado aos cabelos.
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15. serum reparador de pontas

22

