MAXILINE PROFESSIONAL

GREEN
CAVIAR
PARA ALISAMENTO E
TRATAMENTO CAPILAR

REDENSIFICAÇÃO CAPILAR
O cabelo poroso é aquele com aparência seca, com fios mais ásperos,
textura grossa e muito fácil de embaraçar. Isso ocorre porque as cutículas
desses fios estão abertas, geralmente, após sofrerem danos. Uma das
causas mais comuns do problema é a falta de nutrição em sua estrutura
interna, e é por isso que o processo de redensificação é tão importante.
Ele consiste em preencher a porosidade dos cabelos danificados,
além de combater a opacidade e o ressecamento, pois atua diretamente
sobre a fibra capilar, melhorando a força e a resistência dos cabelos.

GREEN CAVIAR
Uma das iguarias mais cobiçadas do mundo,
o Green Caviar Luxury produz um cabelo
suave e sedoso. O caviar verde é rico em
polissacarídeos,
proteínas,
vitaminas
e
micronutrientes, proporcionando um reparo
total dos cabelos.
Os aminoácidos são compatíveis com as
fibras capilares e atuam restaurando a
massa e alterando a estrutura do cabelo,
provocando uma resposta ultra acetinada. O
resultado são fios com volume controlado,
frizz reduzido e movimento natural.

O QUE TORNA O GREEN CAVIAR ÚNICO?
A Linha Green Caviar é indicada para cabelos frágeis e
finos, pois atua na redensificação e combate ao
envelhecimento dos cabelos.
O selante térmico possui taxa de alisamento de 80 a
100%, com redução de volume e reposição de massa
capilar. Garantindo o luxo e o brilho do Green Caviar a
todos os fios.

ATIVOS

BENEFÍCIOS

GREEN CAVIAR
Possui propriedades de reestruturação e
revitalização.Com os mesmos nutrientes que o
caviar: vitaminas, ácidos graxos e ceramidas age
para renovar as fibras capilares e proteger os
fios.

TRATAMENTO DE REDENSIFICAÇÃO
ALINHAMENTO
ANTI-ENVELHECIMENTO

AMINOÁCIDOS
REDUÇÃO DE VOLUME
Associação de compostos vegetais que
promovem o crescimento, resistência,
resistência e realinhamento dos filamentos
capilares.

ÁCIDO HIALURÔNICO
Reparos profundos para reconstruir a estrutura e
garantir níveis adequados de
hidratação.

ANTI FRIZZ

DESCRIÇÃO DA LINHA

SHAMPOO REPARADOR DE FIBRAS
Com o objetivo de redensificar o cabelo e
combater o envelhecimento dos fios, a fórmula
do Shampoo Reparador de Fibras contém caviar
verde, uma das iguarias mais cobiçadas do
mundo, que é rica em vitaminas e nutrientes que
promovem o reparo completo dos fios do cabelo.
Nosso Shampoo de Reparo de Fibras limpa o
cabelo
simultaneamente,
deixando-o
macio,
suave e protegido.

DESCRIÇÃO DA LINHA

SELANTE DE ALINHAMENTO DE FIBRAS
O sistema exclusivo do Selante de Alinhamento de
Fibras contém caviar verde, uma das iguarias mais
cobiçadas do mundo, que é rica em vitaminas e
nutrientes que promovem o reparo completo dos fios
do cabelo.
O
Selante
de
Alinhamento
de
Fibras
inclui
aminoácidos que são adequados para restaurar a
massa dos fios e alterar a estrutura do cabelo,
proporcionando aos cabelos um efeito de ultraalisamento. Isso resulta em fios com maior controle
de volume, redução do frizz e movimentos naturais.

DESCRIÇÃO DA LINHA

MÁSCARA REPARADORA DE FIBRAS
A fórmula da Máscara Reparadora de Fibras contém
caviar verde, uma das iguarias mais cobiçadas do
mundo, que é rica em vitaminas e nutrientes que
promovem o reparo completo dos fios do cabelo. O
sistema da Máscara de Reparo de Fibras é composto
de uma matriz amino estrutural, que aumenta o
diâmetro
dos
fios,
proporcionando
hidratação
instantânea, enquanto evita que o cabelo fique
ressecado.
A Máscara de Reparo de Fibras dará a você cabelos
rejuvenescidos, protegidos e reforçados

SUA ROTINA DE BELEZA
EM CASA
É importante tratar os cabelos em casa com cosméticos
adequados às suas necessidades. Do shampoo,
condicionador, passando pelo leave-in, protetor térmico e
também a máscara de hidratação.
Existem muitos agentes que prejudicam os fios diariamente:
sol, umidade, processos químicos. E por isso, é fundamental
realizar tratamentos especializados para cada tipo de dano.
Os produtos específicos de manutenção têm os elementos
necessários para manter sua rotina de beleza em casa.

DESCRIÇÃO DA LINHA

SHAMPOO REPARADOR DE FIBRAS
HOME CARE
Com os mesmos ingredientes, em menor
volume, o Shampoo Reparador de Fibras
Home Care ajuda a manter os efeitos dos
processos já realizados e também cuida dos
fios em todos os níveis.

FIBER REPAIR HOME CARE
MASK
Com os mesmos ingredientes, em menor
volume, a Máscara Reparadora de Fibras
Home Care fornece hidratação ao cabelo ao
mesmo que evita o ressecamento.

DESCRIÇÃO DA LINHA
VERSÕES ESPECIAIS

Versão 100ml, perfeita
para vendas pela internet
e uso doméstico.

Versão de 50ml, mini
amostras, ideal para
brindes e teste do
produto.

Versão 1.5L, perfeita para
uso contínuo em salões
de beleza.

PASSO A PASSO
1 | Aplique o Shampoo Reparador de Fibras nos cabelos molhados,
massageando-os suavemente usando movimentos circulares para espalhá-lo
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 e com luvas, aplique Selante de
alinhamento de fibras 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. Em seguida, usando
um alisador de cabelo aquecido a 200ºC; alise todo o seu cabelo 5 vezes para
espalhar uniformemente os ingredientes ativados pelo calor.
6 | Aguarde brevemente antes de enxaguar o cabelo, removendo
completamente este produto.
7 | Em seguida, aplique a Máscara Reparadora de Fibras nos fios de cabelo.
Aplique em pequenas partes do cabelo de cada vez, antes de deixar este
produto agir por 10 a 15 minutos.
8 | Lave o cabelo removendo completamente o produto. Finalize como preferir.

PASSO A PASSO
DICAS DOS PROFISSIONAIS

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.

