MAXILINE PROFESSIONAL

Para alisamento e tratamento capilar

PKC ULTIMATE PROTEIN
Com colagéno e queratina brasileira

PKC ULTIMATE PROTEIN
COM COLAGÉNO E QUERATINA BRASILEIRA

Cabelo extraordinário e suavidade natural! As micropartículas do PKC penetram no
córtex da fibra capilar agindo como um complexo repositor, promovendo cabelos com
força, maciez e brilho. Dentro de minutos, o PKC é absorvido naturalmente pelos fios.
Após selar a fibra com a prancha, as partículas do PKC se fundem com as proteínas do
córtex, blindando a fibra e fechando completamente as cutículas. Através deste
processo, o PKC promove um cabelo extraordinário, com suavidade natural.

Quais os problemas enfrentados pelos fios?
Quando os fios passam por processos químicos, a maioria, sente o efeito destes
processos.

Cabelos quebradiços são um incômodo para muitas. Acontece que as atividades do
cotidiano exigem ações que acabam prejudicando a saúde dos fios.
Eles perdem o brilho e a elasticidade, o que resulta na quebra.

Quais são as causas prováveis?
Normalmente, a exposição às agressões são os principais causadores da quebra de
cabelo, sejam elas causadas por fenômenos físicos (poluição, exposição prolongada
ao sol), ou, causadas por processos químicos (escova, colorações, tinturas, alisantes
etc.).

Como melhorar a saúde dos fios?
Existem 4 dicas simples para auxiliar os fios a recuperarem a força e o brilho:
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HIDRATAÇÃO
Hidratar os fios é o pontapé inicial para um tratamento completo contra a quebra, esse
procedimento devolve a água perdida, deixando o fio mais sedoso, leve e brilhante.

NUTRIÇÃO
Após hidratar os fios, chegou a hora de devolver a saúde aos cabelos.

RECONSTRUÇÃO
Agora é o momento de repor a massa perdida, nesse processo a reconstrução fica por conta
de ativos que interagem com o interior da fibra deixando os mais fortes e resistentes.

BLINDAGEM
Selar as cutículas é manter preso no interior do fio todos os benefícios que foram depositados
nos três processos anteriores.

PKC
Ultimate Protein
Uma combinação revolucionária composta
de queratina, proteína e colágeno, que
permite alterações estruturais dos cabelos
com redução de volume, alinhamento de
fibras, controle de frizz e suavidade
extraordinária.

DESCRITIVO DA LINHA

SHAMPOO
Formulado para propiciar uma limpeza inteligente pré e pós
escova. Sua fórmula limpa aumenta a resistência e a
elasticidade dos cabelos que estão secos, fragilizados e que
passaram por processos mecânicos, térmicos e químicos.
A sinergia dos seus ativos corrige a porosidade capilar,
preservando a integridade, além de proporcionar maior
refração do brilho da raiz as pontas.

DESCRITIVO DA LINHA

SELANTE
TÉRMICO

O Selante Térmico é um sistema exclusivo de
proteínas ácidas e aminoácidos compatíveis com
a fibra capilar que permitem a mudança
estrutural do cabelo.
Proporciona também uma redução do volume e
frizz ao mesmo tempo que repõe a matriz
proteica.
Também confere como benefícios maciez, brilho e
movimento natural dos
fios.

DESCRITIVO DA LINHA

MÁSCARA
Desenvolvida a partir dos conceitos da adesão molecular
que forma uma matriz amino estrutural para aumentar
o diâmetro do fio envelhecido e reparar os cabelos.
A tecnologia da fórmula é considerada um repositor
capilar capaz de aumentar consideravelmente a força e
resistência, além de promover um aumento significativo
de características vitais para saúde e beleza do cabelo
como: elasticidade, brilho, hidratação, proteção e
suavização da textura.

POR QUE NÓS USAMOS LINHAS
DE TRATAMENTO HOME CARE?
Quanto mais o tempo passa, mais aprendemos sobre a importância das
rotinas de beleza e o envolvimento em rituais de beleza que focam em nós
mesmos. Essas rotinas podem ser facilmente realizadas em casa, com os
produtos certos, tratando os seus cabelos com cosméticos que sejam
adequados as suas necessidades.
É essencial utilizar os produtos específicos para o seu tipo de fio e assim,
manter a sua rotina de beleza, mesmo em casa.

DESCRITIVO DA LINHA

SHAMPOO HOME CARE
Com os mesmos ingredientes da linha profissional, o
Shampoo Home Care tem a fómula limpa aumenta a
resistência e a elasticidade dos cabelos que estão secos,
fragilizados e que passaram por processos mecânicos,
térmicos e químicos. Também contribui para manter os
resultados atingidos no salão.

CONDICIONADOR HOME CARE
Com ingredientes similares a máscara profissional, o
Condicionador Home Care é considerado um repositor
capilar capaz de aumentar consideravelmente a força e
resistência. Também contribui para manter os resultados
atingidos no salão.

DESCRITIVO DA LINHA

VERSÕES ESPECIAIS

Versão de 60ml, mini
amostras, ideal para brindes e
teste do produto.

Versão de 140ml, perfeita para
vendas pela internet e cuidados em
casa (Home Care).

ATIVOS
PRINCIPAIS
PROTEÍNA QUERATINA VEGETAL
De baixo peso molecular, a queratina vegetal
auxilia na recuperação dos fios, trazendo mais
força, hidratação e brilho.

COLÁGENO VEGETAL
Substituto do colágeno animal, ajuda a reduzir
o frizz, hidratar e recuperar a elasticidade dos
fios.

LUNA MATRIX ™ SYSTEM
Auxilia na força, elasticidade, maciez,
reconstrução, suavidade ao toque,
minimiza danos futuros e repara danos
já existentes.

BENEFÍCIOS
ANTI-QUEBRA

MANTÉM A
INTEGRIDADE
DOS FIOS

PROTEÇÃO E
BRILHO

HIDRATAÇÃO
POR MAIS TEMPO

ANTI-OPACIDADE

REDUÇÃO DO
FRIZZ

PASSO A PASSO
1 | Aplique o Shampoo nos cabelos molhados, massageandoos suavemente usando movimentos circulares para espalhálo uniformemente por todo o couro cabeludo. Enxágue e
repita, se necessário.
2 | Remova o excesso de água do cabelo usando uma toalha.
3 | Quando o cabelo estiver limpo, aplique, com luvas, o
Selante Térmico no cabelo seco. Aplique em pequenas partes
do cabelo de cada vez para garantir sua absorção ao longo
de todo o comprimento dos fios.
4 | Aguarde 40 minutos.
5 | Seque e alinhe os cabelos com um secador de cabelos.

PASSO A PASSO
6 | Em seguida, usando uma prancha aquecida a 200ºC; alise todo o cabelo 5 vezes
para espalhar uniformemente os ingredientes ativados pelo calor.
7 | Aguarde um pouco antes de enxaguar o cabelo, removendo completamente o
produto.
8 | Em seguida, aplique a Máscara nos fios. Aplique em pequenas partes do cabelo de
cada vez, antes de deixar este produto agir por 10 a 15 minutos.
9 | Lave o cabelo removendo completamente o produto. Finalize da forma que
preferir.

PKC GOLD
É uma extensão da linha PKC. O serum e a máscara destinam-se a aumentar o brilho,
reparar pontas duplas e diminuir o frizz dos mesmos. As partículas douradas
aumentam a refração da luz, promovendo ultra brilho.

BENEFÍCIOS
Ultra brilho
Restaurador
Revitalização
Hidratação
Reparar pontas duplas
Diminui o frizz

PASSO A PASSO
1 | Lave o cabelo com o Shampoo PKC;
2 | Aplique a PKC Gold Mask massageando-a
suavemente por cinco minutos, sem fonte de calor;
3 | Enxágüe, removendo completamente o produto;
4 | Aplique o PKC Gold Serum em todo o
comprimento dos fios (agite antes de usar);
5 | Finalize penteando o cabelo ao seu gosto.

PASSO A PASSO

DICAS DO PROFISSIONAL

Para cabelos naturais,
após a pausa, seque e
alinhei os fios.
Para cabelos coloridos
e descoloridos, você
realiza um enxague
rápido, e então seca e
alinha os fios.

Quando estiver secando
os fios mantenha o
secador em temperatura
média e a uma distância
de 10 cm, assim você
garante que a cor do
cabelo não irá mudar.

Para cabelos naturais, a
temperatura da prancha
não deve ultrapassar 200
graus.
Para cabelos coloridos e
descoloridos, a temperatura
da prancha não deve
ultrapassar 180 graus.

PKC
ULTIMATE
PROTEIN

