SUPLEMENTO CAPILAR PARA TRATAMENTO E
REDENSIFICAÇÃO

MEGA PROTEIN
DOSSIÊ TÉCNICO

FIOS FINOS E QUEBRADIÇOS

O cabelo é dividido em três partes: cutícula, córtex e medula, e quando uma delas é alterada, as outras
também sofrem.
Ao submeter os fios a agressões diversas, como processos químicos, calor excessivo, além de falta de
hidratação e até má alimentação, as cutículas capilares ficam mais abertas do que deveriam e deixam o
interior do fio exposto, o que ocasiona em uma perda de massa considerável.

FIOS FINOS E QUEBRADIÇOS

Cabelos finos, fracos e quebradiços são a
consequência
seguinte,
aliadas
à
perda
elasticidade ou brilho, além de sofrerem com o
frizz e a falta de caimento.

Os suplementos capilares, produtos potentes que
tem como foco a recarga de proteína, reposição de
massa e aminoácidos, são grandes aliados nesse
momento.

Como os fios que perdem massa não tem
estrutura interna ou resistência em seu interior, a
solução é investir em tratamentos de reposição
de substâncias presentes naturalmente nos
cabelos.

Eles deixam os fios completamente preenchidos,
auxiliando também na resistência. Mas vale
apostar em um produto que além de repor a
massa, haja diretamente na hidratação de modo a
manter o fio saudável e resistente, a longo prazo.

O tratamento é uma opção segura para
reconstruir os fios, que apresentarão uma
melhora
significativa
em
sua
aparência,
especialmente, no caimento mais bonito e muito
mais encorpado.

MEGA PROTEIN
O suplemento capilar da Maxiline
A linha Mega Protein funciona como um
suplemento biocapilar, capaz de aumentar
consideravelmente a força e resistência, além de
promover um aumento significativo de outras
características vitais para saúde e beleza do
cabelo como: elasticidade, maleabilidade, brilho,
hidratação, proteção, reparação e suavização da
textura.

DESCRITIVO DA LINHA

SHAMPOO PROTEICO

Fórmula exclusivamente desenvolvida com base vegetal
para atuar na estrutura capilar e criar uma rede de
bioafinidade entre os componentes da fórmula e o fio do
cabelo.
Promove uma limpeza suave impedindo o ressecamento da
fibra sem deixar resíduos acumulativos, preparando o cabelo
para receber a tecnologia pró-filler e wheat protein.

DESCRITIVO DA LINHA

CONDICIONADOR PROTEICO

O Condicionador Proteico possui em sua formulação bio
aminoacidos que regeneram a fibra capilar, elimina o
efeito ressecado e promove uma eficaz ação protetora.
A sinergia dos ativos elimina o aspecto seco dos cabelos,
deixando-os macios e fáceis de pentear. Cabelos mais
fortes a cada uso.

DESCRITIVO DA LINHA

MEGA PROTEIN HIDRATAÇÃO DE ALTO IMPACTO

Mega Protein foi desenvolvida a partir dos conceitos
da adesão molecular que forma uma matriz amino
estrutural para aumentar o diâmetro do fio
envelhecido e reparar os cabelos da cascata de danos
a partir do primeiro uso.

VERSÕES

SHAMPOO E CONDICIONADOR DE 1.5L
E HIDRATAÇÃO DE 1.1 KG

Linha profissional: Perfeito para
uso profissional em salões de beleza.

SHAMPOO E CONDICIONADOR DE 500ML
E HIDRATAÇÃO DE 500G

Linha manutenção : Perfeito para
uso familiar, e tratamento
contínuo em casa.

BENEFÍCIOS

Bioafinidade com a fibra capilar

Aumento do diâmetro do fio

Tratamento da Raiz às pontas

Hidratação de alto impacto

Regenerador dos fios

Proteção total, resistência e força

Ação antiquebra

Recuperação imediata

Tecnologia Pro-filler
Suplemento Bio Capilar

ATIVOS

Biotina Vegetal
Vitamina hidrossolúvel do complexo B, que contribui para a saúde e vitalidade dos cabelos.

Bio Aminoácidos
Associação de ativos vegetais que promovem o crescimento, força, resistência e realinhamento dos fios.

REPARAGE™
É um sistema composto por uma Matriz Amino-Estrutural responsável pelo exclusivo efeito Pro.FILLERR
(Aumento do diâmetro) do fio envelhecido e reparação dos danos internos.
Promove uma reparação reversa dos danos causados pelo estresse físico, químico, térmico e ambiental e
impede a cascata de danos que resultam em uma progressão de alterações estruturais na fibra que vão além
do ressecamento, quebra do fio e outros sinais visíveis do envelhecimento capilar.

PASSO A PASSO

1 | Aplique o shampoo sobre os cabelos molhados,
massageando suavemente. Enxágue, e se necessário, repita a
operação.
2 | Após retirar o Shampoo, distribua o condicionador por
toda região capilar e massageie mecha a mecha de 3 a 5
minutos. Enxágue os cabelos retirando totalmente o produto.
3 | Para hidratação intensa, após lavar os cabelos, aplique o
tratamento SISTEMA BIO PROTEIN - HIDRATAÇÃO DE ALTO
IMPACTO em toda a região capilar, massageando
suavemente. Enluve mecha a mecha, deixando agir de 10 a 15
minutos. Enxágue os cabelos retirando todo o produto.
Finalize como desejar.

PASSO A PASSO
DICAS DOS PROFISSIONAIS

A limpeza correta do couro
cabeludo também colabora
para fortalecer os folículos
capilares. Nunca lave os fios
com água quente: prefira
temperatura morna ou fria.

Sempre utilize além do shampoo,
condicionador
e
máscaras
adequados para o propósito de
reposição de massa capilar.
Produtos com outras finalidades,
podem tornar o fio ainda mais
fino.

A utilização de finalizadores e
leave-ins são uma boa pedida,
pois além de serem superleves e
deixarem o toque do cabelo
maravilhoso, contribuem para
aumentar o brilho no momento
da finalização.

