MAXILINE PROFESSIONAL

NANOTECHNOLOGY
PARA ALISAMENTO E TRATAMENTO CAPILAR

NANOTECHNOLOGY
A linha Nanotechnology é composta pelo Shampoo Micellar, Brazilian Straightener e
Recovery Power Mask, além dos Produtos de home care: Shampoo Micellar e

Recovery

Power Mask (300ml).
Toda a linha contém a tecnologia inovadora de matriz 3D, com nano ingredientes
encapsulados, probiótico, água micelar, água de coco e célula tronco. Os ativos presentes
na formula promovem um realinhamento total da fibra, proporcionando um alisamento
prolongado e sem frizz, além de reconstruírem a fibra de dentro para fora.
A água de coco e água micelar interagem com os demais componentes, auxiliando também
na saúde do couro cabeludo. Os resultados incluem fios com o brilho perfeito,
saudáveis e mais resistentes.

ESTRUTURA CAPILAR
Existem variações quanto à ondulação, cor e espessura do fio, mas as
características estruturas moleculares e o ciclo de vida dos cabelos são iguais para
todos.

Não há como fugir, todas as pessoas vão perder cabelos. Uns mais. Outros
menos.

CICLO DE CRESCIMENTO CAPILAR
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CICLO DE CRESCIMENTO CAPILAR
Para que haja cabelo suficiente em sua cabeça, aproximadamente 85% dos fios
sempre estão na fase de crescimento(anágena) e apenas 14%, na fase de repouso
(telógena).

Se

essa

proporção

entrar

em

desequilíbrio,

as

consequências

podem

ser

desagradáveis: cai mais cabelo que o que pode voltar a crescer, provocando uma
perda visível de cabelo.

CICLO DE CRESCIMENTO CAPILAR
A nossa cabeleira possui

80 a 90 %

Existem variações na

de fios na fase Anágena,

intensidade e no ritmo,

onde de

dependendo de como

50 a 100
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fios de cabelos caem
diariamente. O início da queda
de cabelos varia da puberdade
até a quarta década.

não afetar o seu ciclo.

DESCRITIVO DA LINHA

SHAMPOO MICELLAR
O Shampoo Micellar possui em sua formulação água de coco,
água micelar e probiótico, que auxiliam na eliminação de impurezas
e

agem

contra

a

poluição

e

a

oleosidade,

proporcionando

purificação completa dos fios e equilíbrio hídrico. O resultado são
cabelos saudáveis e cheios de brilho.

SHAMPOO MICELLAR HOME CARE
Com os mesmos ingredientes, em menor concentração, o
Shampoo Micellar Home Care auxilia na manutenção dos
efeitos criados em salão.

DESCRITIVO DA LINHA

O selante térmico Brazillian Straightener foi
desenvolvido para proporcionar a
selagem das cutículas dos fios e promover um

BRAZILLIAN
STRAIGHTENER

liso perfeito e prolongado.

Os componentes de sua formula, que não
contém formol, auxiliam na reposição de
aminoácidos e na retexturização imediata.

Produzindo cabelos sem frizz, mais
resistentes e com 80 a 100% de alisamento.

DESCRITIVO DA LINHA

RECOVERY POWER MASK
A Recovery Power Mask foi desenvolvida para proporcionar
hidratação intensa e nutrição aos fios, a liberação contínua dos
ativos de tratamento auxilia na reconstrução capilar completa.
O resultado são cabelos hidratados, com redução de frizz e
volume, e muito brilho.

HOME CARE RECOVERY POWER MASK
Com os mesmos ingredientes, em menor concentração, a
Recovery Power Mask Home Care auxilia na manutenção dos
efeitos criados em salão.

DESCRITIVO DA LINHA

VERSÕES ESPECIAIS

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

ATIVOS
PRINCIPAIS

Água micelar
Remove as impurezas e a poluição de forma
suave,

sem

ressecar

ou

danificar

os

fios,

promovendo cabelos leves e saudáveis.

Água de coco

Contém propriedades hidratantes e antioxidantes
que

revigoram

o

tecido

cutâneo,

de

rápida

absorção, promove hidratação intensa e devolve o
brilho.

ATIVOS PRINCIPAIS
Tecnologia de matriz 3D

Probiótico

Atua sobre a fibra capilar oferecendo múltiplos

Auxilia na diminuição da oleosidade e

benefícios, especialmente em fios hidrofóbicos,

manutenção de fios saudáveis.

auxiliando na nutrição, hidratação e equilíbrio
hídrico dos fios.

Nano ingredientes encapsulados
Penetram nas camadas profundas do couro
cabeludo
produtos.

e

potencializam

os

efeitos

dos

Com brilho
e resistente
Fortalecimento

Alisamento

e Reconstrução

prolongado e sem

Capilar

frizz

BENEFICIOS
Promovem
um realinhamento total

Tratamento

da fibra

Multinível

Auxilia na
saúde do couro
cabeludo

PASSO A PASSO
1 | Aplique o Shampoo Micellar 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, aplique, com luvas, o Redutor de
Volume no cabelo seco. Aplique em pequenas partes do cabelo de
cada

vez

para

garantir

sua

absorção

ao

longo

de

comprimento dos fios.

4 | Aguarde por 40 minutos.

5 | Seque e alinhe os cabelos com um secador de cabelos.

todo

o

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 de Recuperação 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.

PASSO A PASSO
DICAS DO PROFISSIONAL
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o

Para cabelos coloridos e

de 10 cm, assim você

descoloridos, você realiza

garante

um

cabelo não irá mudar.

enxague
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então seca e alinha os
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cor
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