
FASE 1 SHAMPOO

Benefícios: escova progressiva ex tremamente rápida e simples para tornar o trabalho no salão confortável seja para os 
operadores seja para os clientes. Adequado para todos os tipos de cabelos cacheados e crespos permite obter um efeito liso 
brilhante, macio e fácil de cuidar em casa em pouco tempo. Ausência total de fumaça, permite realizar outros tratamentos 
simultaneamente no salão. Em apenas 90 minutos é possível realizar o tratamento com resultados ex traordinários que duram 
de 2 a 3 meses mesmo em cabelos danif icados, tintos ou descoloridos.

ESCOVA PROGRESSIVA KERATIN PLUS QUICK 
SMOOTHING PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS 

•	 Lavar os cabelos 1 vez com o Shampoo Enhancing. 

•	 Retirar o excesso de água com uma toalha.
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FASE 2 APLICAÇÃO

FASE 3 PRANCHA

Aplicar KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING com pincel, usando luvas, e deixar em pausa por 20 minutos. Depois dos 20 minutos 
enxaguar os cabelos SOMENTE com água morna por 20 a 30 segundos com o objetivo de eliminar o excesso de produto.

SUGESTÕES SUPLEMENTARES

•	 A tinta pode ser aplicada no mesmo dia, ANTES do tratamento. Quando 

o cabelo é tingido no mesmo dia, é indispensável lavar os cabelos 2 

vezes com o Shampoo Enhancing para eliminar resíduos de tinta antes 

de prosseguir com o tratamento.

•	 Os produtos da linha Personal Care são fundamentais para a duração do 

efeito liso. Não existem indicações particulares para o primeiro shampoo 

depois do tratamento: pode ser feito antes de 48 horas.

•	 O modo de aplicar é o mesmo para todos os tipos de cabelo. 

Secar os cabelos 100%.
Dividir os cabelos em 4 quadrantes e pranchar pequenas mechas por 10 a 12 vezes (as pontas sempre são pranchadas menos 
vezes que a raiz comparando com o comprimento e raiz dos cabelos, avaliar baseando-se na estrutura do cabelo. Decidir a 
temperatura da prancha de acordo com o indicado na Tabela de Temperatura. 

Tipo de cabelo Temperatura

Não superar 160°C

Não superar 180°C

180°/200°C

230°C

Brancos

Descoloridos

Tingidos

Naturais

Contém: Ácidos orgânicos, proteínas do trigo hidrolisadas e tensoativos derivados do óleo de Oliva e extratos 
de células estaminais de origem vegetal.

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING 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 substâncias orgânicas e a sua acidez, permite modif icar em 

modo 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, com um modo de aplicação rápido, 

simples e ex tremamente ef icaz em qualquer tipo de cabelo.
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