O SEU SPA EM CASA

Terapia

Capilar
PARA TRATAMENTO CAPILAR

O SEU HOME SPA

Linha Terapia
Maxiline Terapia é uma linha de cuidados
capilares desenvolvida para oferecer beleza, saúde
e bem estar através de
ativos que previnem a quebra, a queda e a
formação de caspas, além de evitar a
oleosidade e o envelhecimento precoce dos fios.

Fios quebradiços, queda, caspa ou excesso de oleosidade?
Terapia.

O SEU HOME SPA
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Pré Shampoo
Terapia

Shampoo
Terapia

Otimiza e potencializa o resultado
final do Shampoo.
Essencialmente profissinal, possui
em sua formulação microesferas
de damasco, que promovem a
esfoliação do couro cabeludo,
atuando na remoção de impurezas
e da oleosidade excessiva e na
renovação celular.

Elimina substâncias responsáveis pelo
enfraquecimento das cutículas e pelo
aparecimento de pontas duplas.
Possui em sua formulação ativos
antipoluição e detox capilar, que
proporcionam a eliminação das
substâncias como o cobre e o cloro,
presentes na água, por exemplo.

O SEU HOME SPA
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Condicionador
Terapia

Tônico
Terapia

Fluído
Terapia

Hidrata e restaura os
cabelos danificados.

Estimula o
crescimento saudável
de novos fios.

Protege os fios contra os
efeitos prejudiciais do sol e
do calor do secador e da
chapinha.

Possui uma fórmula
dermatologicamente
testada e rica em ativos
que estimulam o
crescimento, aumentam
a densidade dos fios
sem pesar e reduzem a
queda.

Possui ativos que
previnem a formação
de caspa, a queda e a
oleosidade excessiva.

Ele repõe nutrientes
perdidos durante o
alisamento do cabelo,
combate a queda, a quebra e
o envelhecimento capilar.

Tônico Terapia

Efeito minoxidil da Maxiline
Um dos diferenciais da linha Terapia é sua funcionalidade
multiuso, os produtos podem ser combinados e a cada utilização
temos uma nova vantagem.
No caso do tônico terapia, o truque dos nossos profissionais é
aplicar o tônico por toda a extensão dos fios e deixá-lo agir.
Dessa forma o seu couro cabeludo passará por uma forte
assepsia, tornando-o mais saudável e auxiliando no crescimento
dos fios!

Qual o diferencial da
linha?
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Linha exclusivamente vegana, livre de parabeno e sulfatos,
dermatologicamente testatada, validada por profissionais da
beleza, consumidores e dermatologistas

Antiquebra
A's da beleza
Antiqueda
Antioleosidade
Antipoluição
Anticaspa

Ativos Principais
01

Extrato de jaborandi, é um potente antisséptico.

02

Fiber detox , possui alta capacidade para
remoção de toxinas.

03

Octopirox, agente anticaspa com ação
antibacteriana e antifúngica.

PASSO A PASSO

01 02 03 04 05
Pré Shampoo

Shampoo

Inicie o tratamento
massageando o couro
cabeludo em
movimentos retilíneos com o
Pré-Shampoo e enxágue.

Em
seguida, lave os
cabelos com o
Shampoo Terapia.

Tônico

Condicionador Fluído

Após a limpeza dos
Aplique o
cabelos, aplique o
Condicionador
Tônico Terapia no
Terapia. Deixe agir
couro cabeludo
por 5 minutos e
molhado e deixe
enxágue novamente.
agir de 3 a 5 minutos.
Ao finalizar, enxágue.

Com
os cabelos lavados,
aplique o Fluido
Terapia em toda a
extensão dos fios,
finalizando como
desejar.

PASSO A PASSO

DICAS DOS PROFISSIONAIS

Misture o Shampoo e o fluido. Aplique nos
cabelos e use uma touca plástica. Para
aquecer por fora, faça uso do secador. Deixe
o tempo de pausa de 20 minutos antes de
enxaguar e condicionar.
Esse truque retira os metais pesados do
cabelo (como verde de piscina) sulfato de
cobre e revive a cor dos cabelos loiros
Gabriela Bueno
Educadora e Artista Maxiline

Misture o pré-shampoo com esferas de
damasco com o condicionador e um
pouquinho de óleo (a sua escolha). Ele
causa um micropolimento na fibra dos fios,
além de nutrir e dar mais brilho!
É uma dica para cabelos densos e com
bastante frizz.

Cristian Meireles
Educador e Artista Maxiline

Misture partes iguais do pré-shampoo e
tônico e aplique com pincel em todo o couro
cabeludo, massageando de forma linear.
Deixe agir de 3 a 5 minutos.
Em seguida, lave os fios com o shampoo
terapia, condicione, aplique o fluido e a
finalização fica a seu critério (escovando ou
não).
Marcos Wagner
Embaixador Maxiline

