
MAXIL INE PROFESSIONAL

FOLHAS
TRATAMENTO CAPILAR



O cabelo é composto por três substâncias básicas: água, lipídio e queratina (uma
proteína que garante resistência, força e elasticidade aos fios).
 
Cabelos ressecados, quebradiços e porosos geralmente são os que apresentam
deficiência dessa proteína e por isso precisam de uma reconstrução capilar.

Dentre os fatores que podem causar a perda de queratina dos fios, podemos destacar: a
realização de procedimentos químicos, a exposição excessiva ao sol, o uso contínuo de
secador, água quente, cloro e água do mar.

RECONSTRUÇÃO CAPILAR



RECONSTRUÇÃO CAPILAR

A reconstrução capilar é o tratamento que irá devolver aos fios a queratina que eles
precisam, mas por que?

POR QUE FAZER A
RECONSTRUÇÃO

CAPILAR?

A reposição de queratina nos fios ajuda na recuperação de
sua integridade, deixando-os aptos a tratamentos mais
simples como nutrição e hidratação.
 
Um cabelo carente de reconstrução fica frágil, quebradiço e
não responde bem aos tratamentos capilares.



Alta tecnologia de ativos micro vegetais que
reconstroem toda a extensão da fibra capilar,

devolvendo a estrutura saudável, maciez,
elasticidade, força e vitalidade aos cabelos.

 
Atuação em todos os níveis do fio.

FOLHAS
RECONSTRUÇÃO E RECARGA DE

QUERATINA  



QUERATINA VEGETAL
 
Capaz de penetrar na fibra danificada, reconstruindo,
doando brilho e volume, além de proteger contra os
danos de altas temperaturas e fortalecer.
 
COLÁGENO VEGETAL 
 
Proteína rica em aminoácidos essenciais glicina e
prolina. Propicia estrutura, firmeza, elasticidade e
forma aos cabelos. 
 
CHEMBASE NUTRIX ™ 
 
Ativo nano tecnológico que penetra na cutícula e age
no córtex para promover mais resistência e maciez.

COMPLEXO DE AMINOÁCIDOS
 
Associação de ativos vegetais que
promovem o crescimento, força, resistência
e realinhamento dos fios.
 
D-PANTHENOL
 
É uma vitamina chamada pró-vitamina B5.
Hidrata, tem ações anti-inflamatórias e
deixa os cabelos super macios, sem frizz e
pontas duplas.

ATIVOS PRINCIPAIS



Recarga de queratina e colágeno
 
Ativos vegetais bioativos com a
fibra capilar
 
Reconstrução capilar
 
Hidraatação capilar profunda e por
mais tempo
 
Eliminação do fr izz
 
Proteção

BENEFÍCIOS



SHAMPOO PURIFICANTE FOLHAS PROFISSIONAL
 
Composto concentrado de tensoativos que
promove a l impeza profunda dos cabelos.
Remove os resíduos que estão acumulados nas
fibras capilares sem agredir o couro cabeludo e
prepara os f ios para receber os ativos
cosméticos necessários para a vital idade do
cabelo.   
 
CONDICIONADOR PROFISSIONAL FOLHAS
 
Desenvolvido para proporcionar excelente
desembaraço e minimizar o efeito eletrostático
dos f ios.Promovendo hidratação profunda e por
mais tempo.

DESCRIÇÃO DA LINHA



FLUIDO QUERATINA VEGETAL PROFISSIONAL FOLHAS
 
Formulada com micro moléculas de queratina vegetal que
penetram facilmente no córtex e proporcionam reposição de
aminoácidos.   
 
HIDRATAÇÃO PROFUNDA PROFISSIONAL FOLHAS 
 
Devolve aos cabelos danif icados seu teor de umidade,
vital idade, maciez, maleabil idade e elasticidade naturais,
devido a ação conjunta da queratina vegetal,  óleo de l inho e
colágeno vegetal .          
 
SELANTE CUTICULAR PROFISSIONAL FOLHAS 
 
Possui em sua formulação substâncias r icas em nutrientes que
cuidam da f ibra capilar .  Forma um fi lme que protege e sela os
fios, preservando-os, impede a formação de falsa caspa e a
proteção térmica minimiza os danos causados aos cabelos
pela ação mecânica.

DESCRIÇÃO DA LINHA



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.

POR QUE NÓS USAMOS LINHAS
DE TRATAMENTO HOME CARE?



SHAMPOO FOLHAS MANUTENÇÃO
 
Atuam na estrutura capilar e criam uma rede de bio-afinidade
entre os componentes da fórmula e o f io de cabelo. Promove
uma eficaz remoção das impurezas, impedindo o ressecamento
da f ibra e sem deixar resíduos acumulativos.  Limpa sem agredir
a f ibra capilar e o couro cabeludo.                   
                                           
CONDICIONADOR FOLHAS MANUTENÇÃO
 
Desenvolvido para proporcionar aos cabelos excelente
condicionamento, emoliência e hidratação. Protege os f ios
danif icados por agressões externas e atenua fr izz do
cabelo.       
                         
MÁSCARA RECONSTRUTORA FOLHAS MANUTENÇÃO 
 
Age na estrutura do f io,  devolvendo aos cabelos danif icados
seu teor de umidade, vital idade, maciez, maleabil idade e
elasticidade naturais,  devido à ação conjunta da queratina
vegetal,  óleo de l inho e colágeno vegetal .                                        

DESCRIÇÃO DA LINHA



1 |  Aplique o Shampoo Pró-Queratina nos cabelos
molhados, massageando-os suavemente usando
movimentos circulares para espalhá-lo uniformemente por
todo o couro cabeludo.
 
2 |  Enxágue e repita,  se necessário.
 
3 |  Depois que o cabelo estiver l impo, espalhe a Hidratação
Reconstrutora Pró-Queratina nos cabelos úmidos, cobrindo-
os completamente e massageando-os suavemente para
melhor absorção dos f ios.  Se quiser,  use uma fonte de calor
para ativar as propriedades de reconstrução do produto,
antes de deixa-lo agir por 10 minutos.
 
4 |  Enxágue, removendo completamente o produto.
 
5 |  Em seguida, seque o cabelo com uma toalha e aplique o
Fluído Pró-Queratina ao longo de todo o comprimento dos
fios.
 
6|  Escove o cabelo e, se necessário,  f inal ize usando uma
chapinha.

PASSO A PASSO



Utilize finalizadores, espalhando bem
sobre os fios, para que o resultado
final seja ainda mais brilhante e
hidratado.
 
O Selante Reparador de Pontas
Maxiline, por exemplo, é ideal para
todo tipo de cabelo. Promove brilho,
proteção e reparação das pontas
duplas.

Ao secar o cabelo, retire o
excesso de água com uma
toalha e se for usar o secador
não esqueça de passar antes
um termo ativado para
proteger os fios da ação do
calor.

PASSO A PASSO
DICAS DO PROFISSIONAL

Quando lavar os fios
em casa, se atente a
temperatura da água:
Use a água fria ou
morna para lavar os
seus cabelos.



VOCÊ SABIA QUE A
QUERATINA É  UM

CORRETOR NATURAL DE
POROSIDADE?

Utilize o fluído queratina da linha Folhas
em fios louros ou descoloridos, após
desintoxicar e secar todo o cabelo.
 
Borrife o Fluído Pro Queratina sobre
toda a extensão dos fios e ative com
uma fonte de calor, para assim, ter um
resultado matizado e cheio de brilho. 
 
Já que a queratina dará sustentação
ao irisado, e manterá o cabelo no tom
perfeito.

E por isso ela é muito importante para
auxiliar em procedimentos como a
descoloração. Já que permite um

clareamento mais uniforme e seguro.

PASSO A PASSO
DICA EXCLUSIVA




