MAXILINE PROFESSIONAL

Folhas

VEGANO
Para tratamento capilar

FOLHAS VEGANO
A linha Folhas Vegano reestrutura e reconstrói a fibra capilar, utilizando a proteína

vegetal para produzir um Keratin Boost, uma recarga imediata, de queratina e
colágeno. Com todos os ingredientes veganos, ela é composta pelo Shampoo Pró
Queratina, a Hidratação Reconstrutora Pró Queratina e o Fluído Pró Queratina.
Toda a linha contém a queratina vegetal brasileira, com colágeno vegetal, um
complexo de aminoácidos combinados e d-panthenol. Os ativos presentes na linha
interagem com a fórmula e trazem diversos outros benefícios, como hidratação intensa,
eliminação do frizz, força e brilho.
Com o diferencial de que nenhum ingrediente utilizado é de origem animal,
correspondendo a necessidade de inovação do mercado.

RECONSTRUÇÃO 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
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.

DESCRITIVO DA LINHA

Folhas

VEGANO

Possui tecnologia avançada vinda de seus
ingredientes ativos micro botânicos que reconstroem
os fios, proporcionando uma estrutura mais saudável,
maciez, elasticidade, força e vitalidade, enquanto atua
em todos os níveis dos fios.
Restaurando os cabelos para um estado mais jovial
ao reparar pontas duplas e danos as cutículas, para
fornecer proteção térmica e melhor condicionamento.

DESCRITIVO DA LINHA

SHAMPOO
PRÓ-QUERATINA
Com propriedades calmantes,
proporciona uma limpeza inteligente
e equilibrada, além de repor os
nutrientes vitais.

DESCRITIVO DA LINHA

HIDRATAÇÃO
RECONSTRUTORA
PRO-QUERATINA
Atua nas estruturas dos fios,
proporcionando aos cabelos
danificados uma hidratação
natural, com vitalidade, suavidade,
maciez e elasticidade.

DESCRITIVO DA LINHA

FLUÍDO
PRÓ-QUERATINA
Os ingredientes tecnologicamente
avançados do Fluido Pró-Queratina ajudam
a fortalecer as estruturas dos fios reparando
os danos e deixando-os mais hidratados,
proporcionando uma aparência sedosa,
brilhante e eliminando o frizz, mesmo para
os cabelos mais rebeldes.

Queratina Vegetal

ATIVOS PRINCIPAIS

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.

D-Panthenol
Mantém a hidratação dos fios, auxiliando na reparação de danos, no espessamento,
evita pontas duplas, dá brilho e maciez.

Complexo de aminoácidos
Contribui para a hidratação intensa dos fios e a reconstrução do cabelo como um
todo.

BENEFÍCIOS
Recarga de queratina e
colágeno

Força e brilho

Minimiza o dano térmico

Higienização
inteligente

Reconstrução Capilar

Proteção

Hidratação profunda
e por mais tempo

Eliminação do Frizz

PASSO A PASSO
1 | Aplique o Shampoo Pro-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 limpo, espalhe a
Hidratação Reconstrutora Pró-Queratina nos
cabelos úmidos, cobrindo-os completamente e
massageando-os suavemente para melhor
absorção dos fios. Se quiser, use uma fonte de
calor para ativar as propriedades de cura e
reconstrução do produto, antes de deixa-lo agir
por 10 minutos.

PASSO A PASSO

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,
finalize usando um alisador de cabelo.

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.

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.

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.

PASSO A PASSO
DICA EXCLUSIVA

VOCÊ SABIA QUE A
QUERATINA É UM
CORRETOR NATURAL DE
POROSIDADE?
E por isso ela é muito importante para
auxiliar em procedimentos como a
descoloração. Já que permite um
clareamento mais uniforme e seguro.

Utilize o fluído queratina da linha Folhas
Vegano 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.

