
FASE 1 SHAMPOO

Aplicar uma quantidade suf iciente de ENHANCING SHAMPOO nos cabelos anteriormente molhados, massagear delicadamente 
fazendo em modo que o produto forme uma espuma abundante. Repetir a aplicação. Retirar o excesso de água com uma 
toalha.

ENHANCING SHAMPOO

Contém Alantoína, Óleo de Abacate, Óleo de Jojoba e extrato de Epilobium.

Com pH levemente ácido, este shampoo delicado tem uma ótima ação hidratante e prepara os cabelos para o sucessivo 
tratamento de reconstrução.

Benefícios: dá luminosidade, nutre e hidrata por longo tempo.

TRATAMENTO RECONSTRUÇÃO E PONTAS PERFEITAS
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•	 Prosseguir enxugando com o secador.

•	 Com o cabelo completamente seco, aplicar o THERMO REPAIR nas pontas e nas regiões particularmente danif icadas, sem 

enxaguar.

•	 Passar a prancha 3 a 5 vezes com temperatura entre 180°C e 230°C dependendo do tipo de cabelo (util izar temperatura 

mais alta quando o cabelo for mais forte e escuro, abaixar a temperatura quando o cabelo for mais claro e f ino).

FASE 3 SECAGEM E PRANCHA

THERMO REPAIR

A mistura de ceramidas e derivados da flor branca Limnanthesalba(ou “espuma dos prados”) quando ativadas com o calor 
da prancha, age rapidamente e permanecem ativa no cabelo por 3 a 4 lavagens.

Sigila (fecha) imediatamente as pontas duplas e a cutícula do cabelo. Efeito regenerador sobre fibra capilar danificada. Graças 
ao especial método de aplicação (prancha à alta temperatura) e a sua composição, THERMO REPAIR tem ação imediata que 
dura por muito tempo e que pode ser potencializado com sucessiva aplicações com resultado visivelmente extraordinário desde 
a primeira aplicação.

REVITAL MASK

Contém proteína da seda que aumenta a hidratação, extratos de células estaminais de uma particular maçã 
suíça (Uttwiller Spatlauber) e extrato de amêndoas doce que penetram em profundidade exercendo potente ação 
reestruturante. Graças à presença de filtros UV tem também ação de proteção dos agentes atmosféricos e em 
particular dos raios solares.

É um tratamento profissional capaz de reparar, reforçar e nutrir intensamente a fibra e o bulbo capilares.

FASE 2 APLICAÇÃO

•	 Aplicar REVITAL MASK em quantidade suf iciente de acordo com a quantidade de cabelo e do grau de dano.

•	 Massagear mecha a mecha com as mãos para facilitar a penetração do produto e para assegurar distribuição homogênea 

e revitalizante.

•	 Cobrir com uma touca ou com uma película de PVC e deixar em pausa por 8 a 10 minutos. 

•	 Para cabelos muito danif icados, util izar fonte de calor para favorecer a penetração do produto.

•	 Terminando a pausa, enxaguar cuidadosamente os cabelos com água morna até eliminar completamente o produto.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME

Benefícios: A sua ação é de recarga imediata dos cabelos sob qualquer ponto de vista proporcionando aos cabelos máximo efeito 

reconstrutor, volumizador, reforçador, para uma luminosidade impressionante e para uma maciez top. Para detalhes de procedimento de 

aplicação do tratemento desejado, leia atentamente as instruções: THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR 

POST COLOR, THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE, THERMO REPAIR TOP UP EXTREME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS. 

TRATAMENTO BOTOX SENSATION
THERMO REPAIR TOP UP

BENEFÍCIOS: aumenta o volume dos cabelos graças a sua ação revigorante e reconstrutora proporcionando instantaneamente vitalidade e corpo.

Indicado para cabelos f inos, poucos, danif icados, médios ou grossos sem volume.

•	 SHAMPOO: Lavar os cabelos com KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) para eliminar impurezas e resíduos.

•	 MISTURA: Preparar 40 ml de mousse com 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml de água morna. Misturar até obter um mousse 

homogêneo.

•	 APLICAÇÃO: Aplicar nos cabelos com um pincel a partir de 1 cm da raiz mecha por mecha com uma leve massagem utilizando o pincel e 

penteado para eliminar eventual excesso. Deixar em pausa por 15 minutos sob fonte de calor. Enxaguar com água fria por 10-15 segundos 

o cabelo f ino; enxaguar o cabelo médios e/ou grossos apenas na presença de um excesso de produtos.

•	 SECAR E PRANCHAR: Secar os cabelos com escova e secador. Pranchar para terminar o tratamento. Temperatura da prancha: cabelos f inos, 

180°C. Para cabelos grossos 180°C a 210°C.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR

THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE

THERMO REPAIR TOP UP EXTREME

THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS

BENEFÍCIOS: proporciona luminosidade e brilho à cor nutrindo e reparando a f ibra capilar. Indicado para todos os tipos de cabelo (f inos, médios 

ou grossos) coloridos e descoloridos.

•	 SHAMPOO: Enxaguar a cor com ENHANCING SHAMPOO.

•	 MISTURA: Preparar 30 ml de mousse com 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP e 25 ml de água morna (quantidade sugerida para cabelos 

médios). Misturar até obter um mousse homogêneo.

•	 APLICAÇÃO: Aplicar nos cabelos com um pincel a partir de 1 cm da raiz mecha por mecha com uma leve massagem utilizando o pincel e 

penteado para eliminar eventual excesso. Deixar em pausa por 15 minutos sob fonte de calor. Enxaguar com água fria por 10-15 segundos 

o cabelo f ino; enxaguar o cabelo médios e/ou grossos apenas na presença de um excesso de produtos.

•	 SECAR E PRANCHAR: Secar os cabelos com escova e secador. Pranchar para terminar o tratamento. Temperatura da prancha: todos os tipos 

de cabelo 180°C.

BENEFÍCIOS: dá força e potencia a estrutura do cabelo diminuindo o “ponto de quebra” da f ibra capilar. Ainda, graças a sua ação intensiva fecha 

as cutículas do cabelo e as escamas abertas do cabelo.

•	 SHAMPOO: Lavar os cabelos com KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) para eliminar impurezas e resíduos.

•	 MISTURA: Preparar 40 ml de mousse com 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml de água morna. Misturar até obter um mousse homogêneo.

•	 APLICAÇÃO: Aplicar nos cabelos com um pincel a partir de 1 cm da raiz mecha por mecha com uma leve massagem utilizando o pincel e 

penteado para eliminar eventual excesso. Deixar em pausa por 15 minutos sob fonte de calor. Enxaguar com água fria por 10-15 segundos 

o cabelo f ino; enxaguar o cabelo médios e/ou grossos apenas na presença de um excesso de produtos.

•	 SECAR E PRANCHAR: Secar os cabelos com escova e secador. Pranchar para terminar o tratamento. Temperatura da prancha: cabelos f inos, 

180°C. Para cabelos grossos 180°C a 210°C. Para um efeito sedoso passar a piastra de 7 a 8 vezes em cada mecha.

BENEFÍCIOS: regenera e revitaliza os cabelos ex tremamente danif icados que requerem uma ação ex trema. 

•	 SHAMPOO: Lavar os cabelos com KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) para eliminar impurezas e resíduos.

•	 MISTURA: Preparar 30 ml de mousse com 10 ml de THERMO REPAIR TOP UP e 20 ml de água morna. Misturar até obter um mousse 

homogêneo.

•	 APLICAÇÃO: Aplicar nos cabelos com um pincel a partir de 1 cm da raiz mecha por mecha com uma leve massagem utilizando o pincel e 

penteado para eliminar eventual excesso. Deixar em pausa por 15 minutos sob fonte de calor. Enxaguar com água fria por 10-15 segundos 

o cabelo f ino; enxaguar o cabelo médios e/ou grossos apenas na presença de um excesso de produtos.

•	 SECAR E PRANCHAR: Secar os cabelos com escova e secador. Pranchar para terminar o tratamento. Temperatura da prancha: cabelos f inos, 

180°C. Para cabelos grossos 180°C a 210°C.

BENEFÍCIOS: hidrata, nutre e reforça os cabelos reparando e proporcionando vitalisade ao comprimento e sigilando instantaneamente as pontas 

danif icadas. Indicados para cabelos danif icados e com pontas maltratadas. Depois de ter executado o serviço adequado em base ao resultado 

que se quer obter nos cabelos (volume, força ou luminosidade depois da cor) prosseguir com a aplicação do THERMO REPAIR PERFECT ENDS.

•	 APLICAÇÃO: Nos cabelos secos, aplicar THERMO REPAIS PERFECT ENDS nas pontas e regiões particularmente danif icadas, sem enxaguar.

•	 PRANCHAR: passar a prancha de 3 a 5 vezes a uma temperatura compreendida entre 180°C e 230°C de acordo com o tipo de cabelo (utilizar 

temperatura mais alta em cabelo mais robusto e escuro, abaixar a temperatura para cabelos f inos e descoloridos).
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FASE 1 XAMPU

Benefícios: Tratamento inovador e revolucionário que garante a máxima redução do risco de quebra criando uma base 
mais forte para a aplicação das ex tension. Melhora o brilho integrando a estrutura dos cabelos com todas as substâncias 
nutritivas necessárias para dar um aspecto sadio e homogêneo no f im da aplicação das ex tension. Dura 1 / 2 meses. Ideal 
também como tratamento de manutenção das ex tension tanto nos cabelos da cliente quanto na ex tension.

•	 2 passagens de xampu em cabelos naturais e tingidos.

•	 1 passagem de xampu em cabelos descoloridos muito tratados ou danif icados.

TRATAMENTO THERMO REPAIR EQUALIZER
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FASE 2 APLICAÇÃO

FASE 3 SECAGEM E APLICAÇÃO DA CHAPINHA

•	 Secar 70% para cabelos naturais e tingidos.

•	 Secar 50 % para cabelos descoloridos muito tratados.
Vestir luvas, dividir em seções e aplicar a quantidade necessária de EQUALIZER mecha por mecha de modo a distribuí-lo 
completamente em todo o comprimento f icando afastados meio centímetro da cútis. Massagear a mecha e penteá-la para 
eliminar o eventual excesso de produto. Deixar aplicado por 15 minutos sob fonte de calor, cobrindo com uma touca.
Enxaguar durante 15 segundos com água morna eliminando somente o excesso de produto.

SUGESTÕES SUPLEMENTARES

Adequado como preparação dos cabelos naturais para a aplicação de mega-hair ex tension para aumentar a força dos cabelos naturais e 

adequado como manutenção de um aspecto sadio e homogêneo entre mega-hair ex tension e cabelos naturais.

Secar 100% e passar a chapinha a 200° em cabelos tingidos e descoloridos, 210° em cabelos naturais e avaliar com base 
na estrutura dos cabelos e com o diagnóstico. Executar 6-7 passagens de chapinha verif icando a consistência das pontas e 
das zonas especialmente danif icadas.

THERMO REPAIR EQUALIZER

Espuma dos prados pela sua ação nutriente e hidratante e Ceramida 3 pela sua ação de restruturação. Isenta de parabenos 
e agentes alérgicos, é um concentrado de bem-estar leve para os cabelos.

Tratamento inovador e revolucionário que garante a máxima redução do risco de quebra criando uma base mais forte 
para a aplicação das extension. Melhora o brilho integrando a estrutura dos cabelos com todas as substâncias nutritivas 
necessárias para dar um aspecto sadio e homogêneo no fim da aplicação das extension. 
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