
•	 EVOLUTION PRO SHAMPOO

•	 EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

•	 EVOLUTION PRO CONDITIONER

•	 PRANCHA J PREMIUM

Tratamento Evolution Pro
 ANTI CRESPO/ ONDAZ E CACHOS DISCIPLINADOS

PRODUTOS NECESSÁRIOS:
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PASSO-A-PASSO -

1 SHAMPOO

4 PRANCHA À ALTA 
TEMPERATURA

2 APL ICAÇÃO

5 ENXAGUE E 
FINALIZAÇÃO

3 SECAGEM PÓS 
TRATAMENTO

Efetuar 1 ou 2 shampoos EVOLUTION PRO nos cabelos anteriormente molhados, 
massagear delicadamente e efetuar uniformemente. Enxaguar cuidadosamente e 
retirar o excesso de água dos cabelos com a ajuda de uma toalha.

Retirar o excesso de água dos cabelos com a ajuda de uma toalha. Dividir os cabelos 
em 4 quadrantes. Iniciando da nuca, separar uma pequena mecha de cabelos e 
aplicar o produto massageando com o pincel de cerdas duras iniciando 0,5cm 
abaixo da raiz até as pontas. Massagear cada mecha com as mãos para facilitar 
a absorção do produto. Pentear cuidadosamente cada mecha dando movimento 
à mecha com os dedos (fazendo cachos ou amassando delicadamente a mecha 
com as mãos - serve para dar movimento ao formato “caracol” dos cabelos). Deixar 
em pausa por 15 minutos.

Secar os cabelos completamente com ajuda das mãos e secador. Antes de 
pranchar, verif icar se os cabelos estão completamente secos.

Regular a temperatura da prancha J PREMIUM - JEAN PAUM MYNÈ entre 180°C-220°C. 
Separar os cabelos em 4 quadrantes. Separar em mechas muito f inas, iniciando 
da nuca. Pranchar no máximo 5 a 6 vezes, tensionando a mecha com o pente, 
pranchar da raiz até as pontas, controlando de vez em vez o resultado.

Enxaguar cuidadosamente os cabelos e aplicar EVOLUTION PRO CONDITIONER. 
Deixar em pausa por 5 a 6 minutos sem cobrir a cabeça. Enxaguar cuidadosamente, 
tirar excesso de água com ajuda de uma toalha. Aplicar algumas gotas de Vetiver 
OIL para dar maior brilho e prosseguir com o estilo desejado pela cliente.

Tratamento Evolution Pro Anti Crespo/ Ondaz E Cachos Disciplinados

IR  AO PASSO-A -PASSO DETALHADO

2



FASE 1 SHAMPOO

Aplicar uma quantidade suf iciente de EVOLUTION PRO SHAMPOO nos cabelos anteriormente molhados, massagear 
delicadamente até formar uma espuma abundante. Fazer de 1 a 2 shampoos. Enxaguar. Retirar o excesso de água com 
uma toalha.

Benefícios: ilumina, reduz o volume e torna os cabelos dóceis ao pentear mesmo depois de lavadas sucessivas em casa 
depois do tratamento. É um tratamento ideal para redef inir ou abrir os cachos.

TRATAMENTO ANTI CRESPO / ONDAS E CACHOS 
DISCIPLINADOS EVOLUTION PRO
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EVOLUTION PRO SHAMPOO

Sem SLS, SLES, alergênicos e parabenos, contém extratos do óleo de oliva, do óleo de coco, de Aloe Vera e 
di café verde.

I l pH alcalino deste shampoo e a sua específ ica fórmula à base de tensoativos de origem natural derivados do óleo de 

Oliva e do óleo de coco o torna capaz de agir na f ibra capilar abrindo as cutículas. Por isso é ideal como primeiro passo 

para a preparação dos cabelos para receber o tratamento.

FASE 2 APLICAÇÃO

•	 Colocar luvas e iniciar o tratamento em local arejado.

•	 Dividir o cabelo em 4 quadrantes com a ajuda de um pente.

•	 Colocar em um recipiente de plástico cerca de 10 a 20 gramas do produto EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER de acordo com o 

comprimento dos cabelos. Iniciando da nuca, separar em mechas e aplicar EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER de acordo com 

o comprimento utilizando um pincel de cerdas duras a 0,5cm da raiz até as pontas.

•	 Massagear cada mecha com as mãos para facilitar a absorção do produto na f ibra capilar. Em presença de pontas 

danif icadas ou de pontas duplas, massagear cuidadosamente para ajudar na penetração do produto.

•	 Pentear cuidadosamente cada mecha acompanhando os “caracóis” dando movimento e colocando na sua posição 

natural.

•	 Sem cobrir a cabeça, deixar em pausa por 15 minutos sob fonte de calor.

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

Contém Alantoína, derivados naturais do enxofre e proteína da aveia para uma ação reestruturante satisfatória.

Sem formol e glutaraldeído, é um produto prof issional, exclusivo para o controle do crespo, redução de volume e def inição 

dos cachos. Os cabelos assumem um aspecto sadio e regenerado.
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FASE 3 SECAGEM PÓS TRATAMENTO

•	 Secar os cabelos completamente

•	 Antes de pranchar, verif icar que os cabelos estejam completamente secos.

FASE 4 PRANCHA À ALTA TEMPERATURA

•	 Antes de pranchar, verif icar cuidadosamente se os cabelos estejam completamente secos.

•	 Regular a temperatura da prancha J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguindo a TABELA DE TEMPERATURA. Neste caso, o objetivo 

é reduzir o crespo, abrindo os cachos, portanto pranchar menos intensamente e pranchar no máximo 5 a 6 passadas.

•	 Dividir os cabelos em 4 quadrantes. Separar em mechas transparentes iniciando da nuca, util izando pente de cabo com 

dentes f ino e resistente à alta temperatura.

•	 Tensionar a mecha com o pente, pranchar da raiz às pontas a uma temperatura compreendida entre 180°C a 220°C por 

um máximo de 5 passadas, avaliando de acordo com o tipo de cabelo.

Tipo de cabelo Temperatura

Natural encaracolado ou crespo

Tingidos naturais com outros produtos químicos ou luzes.

Descolorido/ tingidos mechado/ f inos

Cabelos brancos ou com um porcentual elevado de cabelos brancos

230°C ou menos

De 180°C a 220°C

De 180°C a 210°C

Não superar os 180°C

Depois de ter pranchado a primeira mecha (região da nuca), observar a cor dos cabelos. Se a cor modif ica em mais de 1 tom, 
reduzir a temperatura de 10°C/20°C até garantir estabilidade na cor ou uma que se modif ique máximo de 1 tom. 

TABELA DE TEMPERATURA
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•	 Enxaguar cuidadosamente e aplicar EVOLUTION CONDITIONER.

•	 Deixar em pausa por 5 a 6 minutos sem cobrir a cabeça.

•	 Enxaguar cuidadosamente com água morna.

•	 Se necessário, aplicar algumas gotas de VETIVER OIL para dar mais brilho.

•	 Prosseguir com a secagem natural com o difusor para manter o efeito natural.

•	 Repetir o tratamento a cada 3 ou 4 SEMANAS.

FASE 5 ENXAGUE E FINALIZAÇÃO

EVOLUTION PRO CONDITIONER

Contém extrato de Pimento do Reino, óleo de Argan, os quais agem como profunda ação hidratante e 
tonificante.

Ideal para todos os tipos de cabelo é parte integrante do processo de controle do crespo e da redução de volume. Torna 

os cabelos macios, dóceis e luminosos.
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