Tratamento Com
Escova Progressiva Gold
PRODUTOS NECESSÁRIOS:

•

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO

•

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT

•

ENHANCING SHAMPOO

•

REVITAL MASK

•

SERUM

•

PRANCHA J PREMIUM
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PASSO-A-PASSO 1 SHAMPOO

2 SECAGEM

3 TRATAMENTO

Tratamento Escova Progressiva Keratin Plus Gold
Lavar os cabelos com o shampoo KERATIN PLUS GOLD, massagear delicadamente
e uniformemente. Enxaguar somente 50% entre um shampoo e outro. (VIDE TABELA
DE APLICAÇÃO DO SHAMPOO) Enxaguar cuidadosamente e retirar o excesso de
água dos cabelos com uma toalha.

Retirar o excesso de água com uma toalha. Aplicar algumas gotas de SERUM, em
particular nas partes danif icadas e prosseguir com a secagem parcial ou total de
acordo com o tipo de cabelo. (VIDE TABELA DE SUGESTÕES DE SECAGEM).

Dividir o cabelo 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. Deixar em pausa o tempo necessário.
(VIDE TABELA DE SUGESTÕES DE APLICAÇÃO).

4 ENXAGUE E
SECAGEM

Enxaguar delicadamente os cabelos tingidos ou descoloridos por 15 segundos e
secá-los com a ajuda da escova e secador. Antes de pranchar, pentear os cabelos
com escova para retirar o excesso de produto.

5 PRANCHA A ALTA
TEMPERATURA

Regular a temperatura da prancha J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguindo com
atenção a indicação da tabela de temperaturas levando em consideração a
temperatura e o número de passadas. Tensionar a mecha com um pente, passar a
prancha da raiz às pontas, controlando de vez em vez o resultado.

6 ENXAGUE E
FINALIZAÇÃO

Enxaguar abundantemente com água morna e lavar de uma a duas vezes com
Enhancing Shampoo sem deixar em pausa. Eliminar o excesso de água com uma
toalha. Aplicar sobre os cabelos úmidos REVITAL MASK “pura” ou misturada com
um pigmento de cor em igual quantidade se quiser reavivar a cor. Enxaguar, tirar o
excesso de água e aplicar algumas gotas de Vetiver Oil.
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TRATAMENTO COM ESCOVA PROGRESSIVA GOLD

Benefícios: É o produto revolucionário no mundo dos tratamentos de alisamentos progressivos, dá brilho, reduz o volume e deixa os
cabelos dóceis ao pentear e fáceis de cuidar em casa. Ausência quase total de fumaça. O tratamento garante resultados extraordinários
também em cabelos tingidos e descoloridos mais de 50% seguindo atentamente os passos indicados neste manual dando uma
cosmética e uma hidratação profunda visível imediatamente.

FASE 1 SHAMPOO
Antes de iniciar o tratamento é fundamental aplicar uma quantidade suf iciente de KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO nos
cabelos molhados, massagear delicadamente fazendo com que o produto forme uma espuma abundante. Seguir as
indicações de aplicação do shampoo seguindo a tabela aqui abaixo segundo o tipo de cabelo.
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TABELA DE MODO E TEMPO DE APLICAÇÃO DO SHAMPOO KERATIN PLUS GOLD
Tipo de cabelo

Número aplicações

Sugestões e tempo de
aplicação*

Tingidos ou
clareados até
50%

2 ou 3 passadas de
SHAMPOO KERATIN
PLUS GOLD

2 a 3 minutos de
pausa no último
shampoo

Clareados ou
descoloridos até
70% ou mais

1 a 2 passadas de
SHAMPOO KERATIN
PLUS GOLD

Brancos

1 passada de
SHAMPOO KERATIN
PLUS GOLD

Natural

3 a 4 passadas de
SHAMPOO KERATIN
GOLD

6 a 8 minutos de pausa
no último shampoo

Entre um shampoo e outro não enxaguar completamente
(deixar cerca 50% de espuma). Enxaguar completamente o
último shampoo.

Afro natural ou
tingido

3 a 4 passadas de
SHAMPOO KERATIN PLUS
GOLD

6 a 8 minutos de pausa
no último shampoo

Entre um shampoo e outro não enxaguar completamente
(deixar cerca 50% de espuma). Enxaguar completamente o
último shampoo.

Advertência
Entre um shampoo e outro não enxaguar completamente
(deixar cerca de 50% de espuma). Deixar em pausa por
alguns minutos o último shampoo e enxaguar completamente.
Aplicar REVITAL MASK em caso de pontas particularmente
danificadas e deixar em pausa por alguns minutos sem cobrir.
Enxaguar completamente e ir para a fase sucessiva.
Entre um shampoo e outro não enxaguar completamente
(deixar cerca de 50% de espuma). Deixar em pausa por
alguns minutos o último shampoo e enxaguar completamente.
Aplicar REVITAL MASK em caso de pontas particularmente
danificadas e deixar em pausa por alguns minutos sem cobrir.
Enxaguar completamente e ir para a fase sucessiva.
Aplicar REVITAL MASK em caso de pontas particularmente
danif icadas e deixar em pausa por alguns minutos sem
cobrir. Enxaguar completamente e ir para a fase sucessiva.

*O tempo de pausa são indicativos e variam de acordo com o diagnóstico feito dos cabelos.

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO
É o shampoo de PH básico específ ico na preparação das cutículas para receber o tratamento KERATIN PLUS GOLD para o
alisamento e redução do volume.

Sem SLS e SLES, alergênicos e parabenos; contém um precioso complexo de extratos vegetais que consente de
preparar os cabelos para receber o tratamento.
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FASE 2 SECAGEM

Advertência

Retirar o excesso de água com uma toalha. Para facilitar o pentear na fase de tratamento e obter a máxima performance do
KERATIN PLUS GOLD distribuir nos cabelos úmidos poucas gotas do SERUM em particular nas partes danif icadas e prosseguir
com a secagem seguindo a indicação na tabela abaixo de acordo com o tipo de cabelo.

TABELA DE SUGESTÕES DE SECAGEM
Tipo de cabelo

Sugestões

Tingidos ou clareados até 50%

Secar os cabelos 70%

Clareados ou descoloridos até 70% ou mais

Deixar as pontas úmidas

Brancos

Deixar as pontas úmidas

Natural

Secar completamente os cabelos.

Afro natural ou tingido

Secar os cabelos 70% e secar muito bem a raiz

SERUM
É um produto prof issional específ ico para proteger o cabelo da alta temperatura da prancha, para dar brilho e facilidade ao
pentear.

Contém preciosos extratos de Óleo de Argan, Óleo de Germe de Trigo e Óleo de Lino que contribuem na
proteção do cabelo.

FASE 3 TRATAMENTO
•
•
•

Colocar luvas e fazer o tratamento em ambiente arejado.

•

Iniciando da região da nuca, separar pequenas mechas de cabelo e aplicar KERATIN PLUS GOLD TREATMENT utilizando um
pincel de cerdas duras iniciando 0,5cm abaixo da raiz até as pontas.

Subdividir os cabelos em 4 quadrantes com a ajuda de um pente.
Colocar em um recipiente próprio de 30 a 50 gramas de produto KERATIN PLUS GOLD TREATMENT. A quantidade do produto
necessária varia de acordo com o comprimento dos cabelos.
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•

Massagear cada mecha com as mãos para facilitar a penetração do produto na f ibra capilar. Em presença de pontas danif icadas ou pontas
duplas, massagear cuidadosamente e insistentemente para facilitar a absorção do produto.

Atenção: NÃO COBRIR A CABEÇA COM TOUCAS OU SIMILARES.

TABELA DE SUGESTÕES DE APLICAÇÃO
Tipo de cabelo

Tempo de pausa

Advertência

Tingidos ou clareados até 50%

25 minutos

Enxaguar os cabelos quando acabar o tempo de pausa.

Clareados ou descoloridos até 70% ou mais

15/20 minutos

Enxaguar os cabelos quando acabar o tempo de pausa.

Brancos

15/20 minutos

Enxaguar os cabelos quando acabar o tempo di pausa.

Natural

30 minutos

Não enxaguar os cabelos depois do tempo de pausa.

Afro natural ou tingido

35 minutos

Não enxaguar os cabelos depois do tempo de pausa.

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT
Sem formol e glutaraldeído, é um produto prof issional para alisamento progressivo dos cabelos e eliminação do crespo.
Produto ex tremamente inovador graças a uma sábia mistura de carboidratos e proteínas que, à alta temperatura, permite
modif icar em maneira estável a estrutura do cabelo, reforçando-o, deixando-o liso, sedoso e brilhante por longo tempo e
criando um f iltro protetor que garante a maciez e o liso também em presença de umidade e de chuva.

Contém: Ácidos orgânicos, proteínas do trigo hidrolisadas e tensoativos derivados do óleo de Oliva.

FASE 4 SECAGEM PÓS TRATAMENTO
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•

Terminado o tempo de pausa, enxaguar o excesso de produto delicadamente com água morna antes de prosseguir com
a secagem.

•
•

Secar os cabelos completamente com ajuda da escova e secador.
Se o cabelo se apresenta áspero aplicar algumas gotas do SERUM e distribuir sobre os cabelos com pente e as mãos.

FASE 5 PRANCHA A ALTA TEMPERATURA
•
•
•

Antes de prosseguir com a prancha, verif icar cuidadosamente que os cabelos estejam secos.

•

Dividir os cabelos em 4 quadrantes. Separar em mechas transparentes, iniciando da nuca, utilizando o pente de cabo e
dentes f inos resistente à alta temperatura.

•

Tensionar a mecha com pente, passar a prancha da raiz às pontas, controlando de vez em vez o resultado para verif icar
se a temperatura é adequada e para insistir com o número de passadas maiores nas regiões mais difíceis do cabelo
(nuca, raiz e região frontal).

Substituir a capa protetora do cliente por uma nova.
Regular a temperatura da prancha J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguindo a indicação da TABELA DE TEMPERATURAS. A
escolha da temperatura é fundamental para obter um resultado excelente do tratamento.

TABELA DE TEMPERATURA
Depois de ter pranchado a primeira mecha (região da nuca), observar a cor dos cabelos. Se a cor modif icar 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.

Tipo de cabelo

Temperatura

Número necessário de passadas da prancha

Tingidos ou clareados até 50%

De 200°C a 210°C

7 a 8 vezes de acordo com a reação da primeira mecha.

Clareados ou descoloridos até
70% ou mais

180°C

6 a 7 vezes de acordo com a reação da primeira mecha.

Brancos

160°C

5 a 6 vezes de acordo com a reação da primeira mecha.

Natural

230°C ou menos

10 a 12 vezes de acordo com a reação da primeira mecha.

Afro

230°C ou menos

10 a 12 vezes de acordo com a reação da primeira mecha.

*É fundamental ter enxaguado os cabelos eliminando o excesso de produto para utilizar a prancha à alta temperatura indicada na presente tabela.
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PRANCHA J PREMIUM
PRANCHA J Premium em Titânio preto para o máximo conforto na fase de prancha. Mantém a
temperatura constante, desliga automaticamente, formato ergonômico, a prancha J PREMIUM é
a escolha prof issional para os tratamentos JEAN PAUL MYNÈ.

FASE 6 SHAMPOO E CONDICIONAMENTO COLOR DELUX
•

Enxaguar abundantemente os cabelos com água morna e efetuar um ou dois Enhancing Shampoo sem deixar em
pausa. Eliminar o excesso de água com uma toalha.

•

Aplicar sobre os cabelos úmidos REVITAL MASK “pura” ou misturada com um pigmento de cor em igual quantidade se
quiser reavivar a cor. Cobrir os cabelos com uma touca térmica e deixar em pausa por 5 a 7 minutos.

•
•
•
•

Enxaguar, tirar o excesso de água e aplicar algumas gotas de Vetiver Oil.
Prosseguir com a secagem, secando com secador e escova ou com a ajuda dos dedos.
Em presença de pontas rígidas ou danif icadas, aplicar o THERMO REPAIR e pranchar as pontas.
Finalizar de acordo com o gosto da cliente.

REVITAL MASK
Ideal para todos os tipos de cabelo, é parte integrante do procedimento da escova progressiva e eliminação do crespo.
Permite um efeito antiestático e torna os cabelos dóceis e macios. É um tratamento prof issional capaz de reparar,
reforçar e nutrir intensamente a f ibra e o bulbo capilares.

Contém extratos de células estaminais de uma particular maçã suíça, proteína da seda e extrato de
amêndoas doce que penetram em profundidade e exercem uma potente ação hidratante e reestruturante.
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