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OXILOCK plasma - Miracle, Come True!

Você já imaginou poder DESCOLORIR, TINGIR E FAZER TODOS OS TRATAMENTOS QUÍMICOS no 
salão reconstruindo ao mesmo tempo os cabelo?

O QUE É “OXILOCK plasma”?

OXILOCK plasma é o exclusivo complexo de substâncias de origem orgânica, OXILOCK plasma N. 1 saneia a queratina antes, durante 
e após tratamentos químicos agressivos e pode ser usado como instrumento otimizado para obter resultados fantásticos em qualquer 
situação. A recuperação da saúde do cabelo em termos de resistência à ruptura e redução do desfibramento (principalmente em cabelos 
“porosos”, degradados ou enfraquecidos por tratamentos químicos de uso comum) é excepcional. OXILOCK plasma N. 1 restabelece o 
bem-estar natural dos cabelos sem interferir no resultado do tratamento químico em curso. Graças a esta nova tecnologia é finalmente 
possível ultrapassar os limites das técnicas clássicas de tratamento dos cabelos (permanente, tintura, descoloração etc.) e ir além até um 
incrível e novo horizonte profissional. O resultado Tem algo de “milagroso” com cabelos perfeitos mesmo após tratamentos químicos 
agressivos e clientes entusiasmadas já desde a primeira aplicação. Não contém substâncias químicas “fantasma”, nem silicones, sulfatos, 
aldeídos ou outras substâncias agressivas. 

OXILOCK plasma se tornará um instrumento irrenunciável no salão para trabalhar em total segurança e para alcançar performances nunca 
vistas antes. A primeira verdadeira revolução no setor após aquela do nascimento da tintura permanente. O aliado indispensável para o bem-
estar dos cabelos dos seus clientes e para o seu trabalho de estilista, fazendo com que você fique livre dos vínculos e do temor de danificar 
os cabelos com trabalhos extremos. Graças à inovadora tecnologia de OXILOCK plasma é finalmente possível ultrapassar os limites e levar 
os cabelos além das normais expectativas. A performance revolucionária de respeito e recuperação até mesmo dos cabelos mais danificados 
durante os mesmos tratamentos técnicos.

SIMPLES SEGURO E REVOLUCIONÁRIO 

•	 Não modifica o seu modo de trabalhar
•	 Não acrescenta qualquer passagem ao trabalho tradicional de tintura e descoloração

BENEFÍCIOS ABSOLUTOS

•	 Multiplica as ligações queratínicas, melhorando e ressoldando as pontes de enxofre 
danificadas durante tratamentos anteriores

•	 Melhora visível e instantaneamente a qualidade e a estrutura dos cabelos
•	 Efeito instantâneo
•	 Garante segurança para qualquer tipo de trabalho técnico
•	 Protege e previne os danos dos tratamentos químicos agressivos simultaneamente
•	 Absoluta liberdade estilística e cromática

2 GESTOS SIMPLES: OXILOCK plasma MIRACLE N.1 - OXILOCK plasma COME TRUE N.2

PT



** OXILOCK plasma N.1 pode aumentar ligeiramente o tempo necessário de aplicação. Para evitar isto aumentar o nível de oxigênio 
de um nível.
•	 Usar 20v quando se deseja alcançar o resultado de 10 volumes.
•	 30v para 20
•	 40v para 30

Com cabelos muito finos NÃO aumentar o volume de oxigênio pois os mesmos são muito frágeis.

TIPO DE TRATAMENTO
OXILOCK plasma

 Miracle n. 1
OXILOCK plasma 

Come true n. 2

APLICAÇÃO

Super clareador e tintura (Semi –
permanente & Permanente)

Descoloração ** em pó 

Nunca colocar mais de 3,5 ml de 
N.1 (uma dose)

3,5 ml de n. 1 (uma dose) 
X 15 g. de pó descolorante 
(sem considerar o oxigênio) 
Nunca colocar mais de 7 ml de 
OXILOCK plasma N.1 mesmo se 
forem colocados mais de 30 g. 
de descolorante.

40 g tintura + oxigênio (quanto 
solicitado pelo sistema de 
tintura utilizado)+ 3,5 ml de 
N.1 

30 g descolorante + oxigênio 
(quanto solicitado pelo 
sistema de tintura utilizado 
aumentando de um nível com 
relação àquele habitualmente 
utilizado (se 10 volumes passar 
para 20 volumes) exceto em 
cabelos finos) + 7 ml de N. 1 
(duas doses) 

14 ml de n. 2 em cabelos médio 
- longos.
Aplicar ao longo do 
comprimento dos cabelos e nas 
pontas, somente no fim de todo 
o serviço técnico como último 
gesto, sem ter lavado antes, 
deixando aplicado no mínimo 
por 10 minutos em função das 
necessidades. Enxaguar e utilizar 
shampoo e conditioner ou mask 
da linha NAVITAS SENSITIVE.

EXEMPLODOSAGEM INDICAÇÕES

COM A TINTURA E A DESCOLORAÇÃO

A modalidade de aplicação para OXILOCK plasma é muito simples; para a máxima eficácia é importante respeitar as doses utilizando o 
dosador específico e seguir a sequência das passagens.
Misturar descolorante e oxigênio ou cor e ativador, acrescentando a quantidade necessária de OXILOCK plasma n.1 com o dosador e 
misturar tudo. Para alcançar a consistência desejada é possível acrescentar mais pó descolorante. Caso sejam necessários mais de 30 g. de pó 
descolorante misturar em um novo recipiente respeitando as quantidades necessárias e nunca colocar mais de 7 ml de OXILOCK plasma n.1. 
RESPEITAR SEMPRE AS DOSES INDICADAS UTILIZANDO UMA BALANÇA DIGITAL.

QUANTIDADES E INSTRUÇÕES



CREME DESCOLORANTE
Caso se utilize um CREME DESCOLORANTE respeitar a seguinte proporção: cada 45 g. de creme descolorante utilizados, acrescentar 7 ml 
de OXILOCK plasma N.1. Usando mais de 45 g de creme descolorante, utilizar outro recipiente apara manter a consistência e utilizar 3.5 
ml de OXILOCK plasma N.1 para uma quantidade de creme descolorante inferior a 45 g.

BALAYAGE, TONER, GLOSS, & TINTURA (permanente, semi-permanente e demi-permanente):
Nunca colocar mais de 3.5 ml de OXILOCK plasma N. 1 à tintura ou ao gloss. Não é necessário aumentar o volume de oxigênio. Acrescentar 
somente OXILOCK plasma N. 1 aos GLOSS ou TINTURAS DIRETAS com ativador que tenham um tempo de aplicação de 10 minutos ou 
mais.

ADVERTÊNCIAS GERAIS:

-PRECAUÇÕES DURANTE A DESCOLORAÇÃO
Todavia, devem ser respeitadas as precauções habituais necessárias durante a descoloração:
•	 VERIFICAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DE APLICAÇÃO E CONTROLAR O ANDAMENTO DA DESCOLORAÇÃO
•	 CASO SE VERIFIQUE UMA REAÇÃO DE AQUECIMENTO DURANTE A DESCOLORAÇÃO ESTA NÃO É DEVIDA A OXILOCK plasma MAS 

À DESCOLORAÇÃO, NESTE CASO É NECESSÁRIO ENXAGUAR IMEDIATAMENTE OS CABELOS.

- CALOR
O calor não cria problemas com OXILOCK plasma, como norma é aconselhável controlar cada 3/5 minutos. Se os cabelos estiverem muito 
danificados, evitar o uso de calor de modo a obter o máximo de recuperação possível graças ao uso de OXILOCK plasma N. 1.

-REDUÇÃO DO PODER CLAREADOR
Caso se note uma redução do poder de clareamento com o uso de OXILOCK plasma, reduzir simplesmente a quantidade utilizada na 
mistura. Este cuidado resolverá qualquer eventual problema.

OXILOCK plasma N. 2
No fim do serviço técnico enxaguar cuidadosamente. NÃO LAVAR COM XAMPU. Aplicar OXILOCK plasma N. 2 que trabalha em sinergia 
com o N. 1 e foi desenvolvido para interagir e concluir o tratamento OXILOCK plasma. O N. 2 é necessário com todos os serviços para 
maximizar a performance e garantir um resultado excelente. É um concentrado de substâncias orgânicas úteis para restabelecer a saúde 
das fibras queratínicas do cabelo. Devolve aos cabelos danificados por tratamentos químicos agressivos um aspecto saudável e forte graças 
à sua surpreendente ação restruturante. A quantidade necessária de N.2 varia em função do comprimento e da quantidade de cabelo mas, 
indicativamente, sugerimos utilizar cerca de 15 ml a cada aplicação.
** não aplicar a tintura ou o clareador após OXILOCK plasma STEP 2, é possível aplicar somente um GLOSS ou um TONER sem ativador.

MODO DE USO:
•	 Enxaguar após a descoloração ou a tintura. NÃO LAVAR COM XAMPU
•	 caso se aplique o gloss ou um toner (sem ativador) após a descoloração, a tintura ou o clareamento, aplicar e manter aplicado. (é 

aconselhável lavar com xampu somente depois)
•	 enxaguar e tamponar
•	 aplicar 14 ml de OXILOCK plasma N. 2 das raízes até as pontas. Pentear.
•	 Deixar aplicado no mínimo por 10 minutos. Por mais tempo se os cabelos estiverem danificados.
•	 Enxaguar os cabelos e prosseguir com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask.



COM A PERMANENTE

OXILOCK plasma também pode ser utilizado durante a permanente para tutelar a saúde dos cabelos com uma fórmula padrão ou com 
uma aplicação personalizada como indicado na tabela a seguir.

QUANTIDADES E INSTRUÇÕES

TIPO DE CABELOS OXILOCK plasma n. 1 INSTRUÇÕES

Extremamente Danificados

Tingidos e Descoloridos 

Tingidos

Naturais

Utilizar o N. 1 PURO

Misturar 30 ml de OXILOCK 
plasma N.1 com 90 ml de água* 
(possivelmente destilada mas não 
é indispensável) 

Misturar 30 ml de OXILOCK 
plasma N.1 com 90 ml de água* 
(possivelmente destilada mas não 
é indispensável)

Misturar 30 ml de OXILOCK 
plasma N.1 com 90 ml de água* 
(possivelmente destilada mas não 
é indispensável)

Aplicar o neutralizador em cada bóbi e deixar aplicado por 5 
minutos. Enxaguar e tamponar com uma toalha. Aplicar OXILOCK 
plasma N.1 em cada bóbi. Programar o timer em 5 minutos e, 
terminados os mesmos, aplicar novamente N.1 em cada bóbi 
deixando aplicado por mais 5 minutos. No fim remover os bóbis, 
enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.

Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a 
mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador 
recém-aplicado. Deixar aplicado por 5 minutos e tornar a aplicar 
OXILOCK plasma N.1 deixando-o por mais 5 minutos. Tirar os bóbis, 
enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**. 

Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a 
mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador 
recém-aplicado. Deixar aplicado por 10 minutos. Tirar os bóbis, 
enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.  

Aplicar o neutralizador em cada bóbi e aplicar imediatamente a 
mistura de OXILOCK plasma N.1 diretamente no neutralizador 
recém-aplicado. Deixar aplicado por 10 minutos. Tirar os bóbis, 
enxaguar cuidadosamente e proceder com o N.2**.  

*se for necessária uma quantidade menor de mistura utilizar a proporção 1:3
**deixar o N.2 aplicado por 10 minutos e terminar com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask. 

FÓRMULA PADRÃO
Misturar 14 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água em um frasco aplicador não de borrifar. Molhar os bóbis com a mistura e 
deixar aplicado por 7, 5 minutos. Se o tempo o permitir, saturar novamente os bóbis sem enxaguar. Deixar aplicado por mais 7,5 minutos 
totalizando 15 minutos. Remover os bóbis, enxaguar e proceder com OXILOCK PLASMA N.2, deixar aplicado por 10 minutos e concluir 
com NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask. Não é necessário aguardar 48 horas para lavar os cabelos após ter efetuado a 
neutralização com Oxilock plasma.

COM O ESTIRAMENTO QUÍMICO
Enxaguar o neutralizador ou o xampu neutralizador dos cabelos eliminando qualquer vestígio e secá-los.



FÓRMULA PADRÃO
Misturar 14 ml de OXILOCK plasma N.1 com 90 ml de água em uma garrafa com aplicador. Distribuir em todos os cabelos e deixar 
aplicado por 7,5 minutos. Enxaguar  e proceder com OXILOCK PLASMA N.2, deixar aplicado por 10 minutos e concluir com NAVITAS 
SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask.

COM TRATAMENTOS DE ALISAMENTO A BASE DE QUERATINA

OXILOCK plasma Miracle Come true trabalha de maneira excelente com os tratamentos a base de queratina. Usando-o antes do 
tratamento os cabelos ficarão sedosos, macios, luminosos e mais fortes. Os cabelos também ficarão muito mais flexíveis e resistentes 
à ruptura. É importante aplicar OXILOCK plasma antes do tratamento de modo a permitir que o mesmo penetre mais no interior dos 
cabelos durante a aplicação do alisador.
Misturar 15% de N.1 e 85% de água em uma garrafa com aplicador. Aplicar em toda a cabeleira no local de lavagem e fazer com que 
os cabelos fiquem cuidadosamente saturados. Deixar aplicado por 5 minutos e aplicar, sem enxaguar, OXILOCK plasma N.2 penteando 
para distribuir cuidadosamente. Deixar aplicado de 10 a 20 minutos. Proceder com a aplicação do tratamento a base de queratina com o 
relativo xampu e com o tratamento habitual. OXILOCK plasma ajudará enormemente a melhorar o resultado e tornará o efeito do alisador 
ainda mais evidente deixando os cabelos mais fortes e saudáveis.
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Quem precisa dele?
Todos. É um tratamento que 
elimina os resíduos do cabelo, 
especificamente indicado para 
quem recorre frequentemente 
a tratamentos químicos, como 
colorações, ondulações, tonalizantes 
e alisamentos químicos, ou para 
quem simplesmente lava o cabelo 
com água dura (água calcária), 
frequenta piscinas e cujo cabelo está 
sujeito vários tipos de agressões.

Quando deve ser 
utilizado?
Recupera a saúde natural dos cabelos 
e constitui um ponto de partida ideal 
para todos os trabalhos técnicos, sem 
que os resultados sejam afetados. 
Para utilizar sempre que pretender 
e, sobretudo, antes de qualquer 
tratamento químico. É seguro e bem 

PT oXilocK plasma reset 



tolerado, completamente natural, 
sem parabenos, alergénicos, SLS, 
SLES ou outras substâncias nocivas. 
Assegura resultados extraordinários 
e equilibra imediatamente a 
estrutura do cabelo, revitalizando-o 
e libertando-o da acumulação dos 
metais pesados   e dos resíduos de 
todos os tratamentos químicos que o 
tornam baço e danificado. 

como deve ser utilizado?
•	 Despeje uma saqueta de 

OXILOCK PLASMA RESET numa 
taça (ou num frasco com 
aplicador). Acrescente 55 gramas 
de água quente e misture bem 
até obter um gel homogéneo 
(4-5 minutos são suficientes).

•	 Lave o cabelo com o Champô 
Enhancing*, passe por água e 
seque com uma toalha. 

•	 Aplique o gel obtido e massaje o 
cabelo da raiz às pontas, de forma 
a assegurar a máxima absorção 

oXilocK plasma reset 



em todo o comprimento. 
•	 Coloque uma touca e deixe atuar 

debaixo de uma fonte de calor. 
» 10-15 minutos para pequenas 
concentrações
» 15-30 minutos para concentrações 
médias
» 30-45 minutos para concentrações 
significativas 
•	 Terminado o tempo de pose, 

lave novamente o cabelo com 
o Champô Enhancing* e passe 
abundantemente por água.

•	 Proceda ao tratamento químico 
como habitualmente aplicando 
o OXILOCK PLASMA MIRACLE 
COME TRUE de acordo com as 
instruções de utilização. 

*Para couros cabeludos 
particularmente sensíveis, utilize o 
Champô Navitas Sensitive.

Observações: Recomenda-se utilizar 
o gel de cristais OXILOCK PLASMA 
RESET antes de cada trabalho técnico. 
A eliminação dos resíduos deixados no 



cabelo pelos tratamentos anteriores 
permitirá agilizar o trabalho seguinte. 
O OXILOCK PLASMA RESET não está 
indicado para cabelos naturalmente 
brancos ou grisalhos. Neste tipo 
de cabelos, só pode ser utilizado 
imediatamente após uma ondulação 
ou uma coloração. NÃO DEVE SER 
UTILIZADO no caso de se pretender 
manter inalterado o efeito de 
tratamentos químicos anteriores.

vantaGens em caso de:

COLORAÇÃO E DESCOLORAÇÃO
Trata-se de um método seguro para 
eliminar as camadas de pigmentos 
artificiais acumulados no cabelo, 
os quais deixam resíduos de metais 
pesados e podem interferir com o 
resultado que se pretende obter com 
a mudança cromática. O processo de 
coloração será mais rápido e a cor 
permanecerá durante mais tempo. 
Evita o risco do efeito metálico, que 
altera o resultado da coloração. 



Proporciona uma cor mais vibrante.

ONDULAÇÃO
Assegura o resultado da ondulação, 
seja qual for o tipo de caracóis.
Normaliza e prepara o cabelo 
tornando-o mais forte, de forma 
a garantir maior segurança na 
performance, eliminando todos 
os minerais, oxidantes ou outras 
substâncias que possam impedir o 
sucesso da ondulação. Aumenta a 
força e a resistência do cabelo.

ALISAMENTO
Prepara o cabelo para garantir 
os resultados pretendidos com o 
mínimo de danos possível.
Normaliza e prepara o cabelo 
tornando-o mais resistente, de 
forma a garantir maior segurança 
na performance, eliminando todos 
os minerais, oxidantes ou outras 
substâncias que possam impedir o 
sucesso do alisamento. 



COURO CABELUDO SENSÍVEL
Também pode ser utilizado na 
descamação do couro cabeludo para 
remover delicadamente os resíduos 
de minerais e as concentrações de 
metais pesados   que podem estar 
na origem de problemas cutâneos. 
Utilizado em sinergia com o 
tratamento Navitas Sensitive potencia 
o efeito lenitivo e normalizante do 
tratamento.

CONTACTO FREQUENTE COM O 
CLORO E ÁGUAS DURAS
Devolve imediatamente a saúde ao 
cabelo dos nadadores e confere-
lhes um aspeto extraordinariamente 
brilhante. Elimina de forma segura 
os resíduos do cloro e de outros 
oxidantes que podem danificar o 
cabelo e torná-lo baço ao longo do 
tempo.
Ajuda a eliminar os resíduos de metais 
ou de calcário - acumulados em 
virtude da frequência da piscina ou 
da utilização de água demasiado dura 



(água calcária) - que podem conferir 
ao cabelo um aspeto esverdeado 
desagradável ou baço. Devolve 
rapidamente o brilho, o volume, a 
elasticidade e a força. 

ATENÇÃO: no caso de se tratar de 
um cabelo que apresenta camadas 
de pigmentos artificiais ou corantes, 
estes podem ser parcial ou totalmente 
removidos durante o tratamento 
OXILOCK PLASMA RESET.




