DOSSIÊ TÉCNICO

LINHA
MATIZADORA

Para cabelos loiros e grisalhos

Cabelos loiros
Cabelos loiros

Do visual Marylin Monroe ao famoso loiro com beach waves de Blake Lively, o
cabelo loiro é provavelmente uma das tendências capilares mais bem-sucedidas
de todos os tempos. Mesmo que sofra variações ao longo dos anos, seja no tom
ou na iluminação, ele certamente permanece entre as tendências favoritas e já
deixa uma marca no mundo da beleza.
Portanto, não é surpresa que com o tempo e quanto mais aprendemos sobre
cuidados capilares, mais interessado o mercado se torne em produtos que
possam tratar os cabelos claros e cuidar no seu controle de cor.
Mantendo o tom perfeito e a saúde dos fios.

Cabelos loiros
Cabelos loiros
Um aliado dos cabelos loiros são os produtos matizadores. Eles têm a função de matizar, neutralizar e corrigir o tom dos
cabelos loiros alaranjados e amarelados. O processo de matização deixa o cabelo com tons mais frios, ou seja, acinzentados.
Matizar o cabelo, portanto, significa neutralizar, acrescentar ou intensificar alguma cor já existente nos fios.
Os matizantes não podem ser considerados um processo químico, pois eles não agem como tintura, uma vez que não
penetram no fio, apenas os encapam.
Geralmente os corantes tendem a harmonizar a cor dos cabelos, mas podem também ressecar a fibra. Para equilibrar essa
fórmula os produtos precisam ter agentes protetores e altamente hidratantes.

DESCRITIVO DA LINHA

Linha Matizadora
Linha matizadora
A linha matizadora Maxiline foi desenvolvida especificamente para
cabelos loiros, grisalhos e descoloridos, com foco na neutralização,
proteção e reconstrução da cor aliados ao tratamento contínuo que
garante brilho e hidratação.
A linha aposta na tecnologia Maxiassept para trazer diferenciais como
ativos sustentáveis e com ação antibactericida a todos os produtos.
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DESCRITIVO DA LINHA

Shampoo Micellar Matizante
Shampoo micellar matizante
Formulado para neutralizar a tonalidade dourada ou alaranjada que vai se
formando com o passar do tempo nos cabelos claros, loiros, mechados e
grisalhos. Sua ação realça um tom matizado luminoso e harmonização da cor.
Sua performance é intensificada pela adição de um complexo de aminoácidos
que interage com a fórmula, protegendo os cabelos coloridos.
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DESCRITIVO DA LINHA

Manteiga Matizadora
Manteiga matizadora
Formulado para matizar, neutralizar e corrigir o tom dos cabelos loiros
alaranjados e amarelados. A associação do ativo matizante, manteiga e
proteína, promovem benefícios múltiplos como intensificação do tom loiro,
neutralização intensa, correção da cor, reestruturação e proteção dos fios.
Resultando em um tom loiro perfeito duradouro e brilho intenso.

BRILHO BRILHO
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Benefícios
Benefícios
Hidratação intensa.

Proteção e reconstrução da cor.

Extra brilho.

Formulação com ativos vegetais, sem sulfato e parabenos.

Luminosidade.

Não testamos em animais.

Ativos
Ativos

Pro Arroz

Proteína do Arroz Tem ação nutritiva e remineralizante, o
produto age reparando e nutrindo os fios danificados por
agentes externos. Sua ação implica numa considerável
melhora no brilho, sedosidade e maciez dos cabelos.
Protege a cor dos cabelos por mais tempo
Manteiga de Coco
Poderoso hidratante que age umidificando, nutrindo e
hidratando profundamente toda a fibra capilar.

Ativos
Ativos
Óleo de Melaleuca
A melaleuca é originário do Leste Australiano. O óleo de
melaleuca é conhecido por suas propriedades desintoxicante,
antisséptico e bactericida natural.

Ativos
Ativos
Jarocol Violet
É um pó violeta-roxo de fluxo livre composto por Ácido
Violeta 43. Os corantes básicos são muito grandes para
penetrarem na cutícula e, portanto, revestem a superfície
do cabelo para produzir um efeito duradouro entre 1-8
lavagens. Tem a exclusiva propriedade de ocultar as
matizes amarelas frequentemente percebidas em cabelo
cinza ou descorado.

Manteiga de Karite
A manteiga de karité é extraída das sementes de uma
árvore africana de mesmo nome. As características da
manteiga de karité são dadas principalmente por 4
ácidos graxos em sua composição: os ácidos esteárico e
oleico (85–90% da sua composição), o ácido linoleico e
o ácido araquidónico.. Possui alto poder hidratante,
antioxidante, revitalizante e protetor.

Com a Tecnologia Maxiassept
Aposta na priorização de ativos que sejam sustentáveis, vegetais e com ação
bactericida. Um dos ativos utilizados na linha matizadora foi o Óleo de
melaleuca que é considerado um antisséptico e bactericida natural.

Antes
Antes

Depois
Depois

Passo a passo
Passo a passo
1 | Aplique o shampoo sobre os cabelos limpos e molhados, massageando suavemente e
uniformizando a aplicação do shampoo da raiz as pontas. Deixe agir de 3 minutos e
enxágue.
2 | Em seguida aplique a manteiga sobre cabelos úmidos mecha a mecha, uniformizando
a aplicação com auxílio de um pente. Em cabelos loiros claríssimos deixe agir por 5
minutos. Em cabelos loiro claro e dourados, deixe agir de 5 a 10 minutos (de acordo com
o efeito desejado).
Pode ser usado após descoloração, mechas e reflexos após a tonalização ou coloração.
Não exceder o tempo indicado.
Aplique o produto a cada 15 dias de acordo com a necessidade do cabelo.

PASSO A PASSO
DICAS DOS PROFISSIONAIS

Existem diversos fatores externos que
podem comprometer a cor dos
cabelos loiros, e por isso é importante
ter outros cuidados com os fios, como
evitar contato com a água do mar e o
cloro da piscina. Especialmente após
os primeiros 15 dias da realização dos
procedimentos.

É muito importante utilizar um
finalizador com proteção térmica e
solar, pois assim você mantém os fios
protegidos da exposição ao sol e da
poluição.

Um cuidado simples que faz toda a
diferença é aparar o comprimento dos
fios regularmente, as pontas são a
parte do cabelo que acumulam mais
danos, e por isso, ficam cada vez mais
fracas conforme crescem. Para evitar
pontas duplas e quebradiças, visite o
salão pelo menos uma vez a cada três
meses para aparar as pontas.

