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PARA  O  TRATAMENTO  DOS  CABELOS  

QUE  SOFRERAM  PROCESSOS  QUÍMICOS  



As  causas  mais  comuns  de  danos  aos  f ios  são  procedimentos
qu ímicos ,  como  al isamento ,  coloração  e  descoloração .  Se

esses  processos  fazem  parte  do  seu  dia  a  dia ,  é  provável  que
seus  cabelos  estejam  seriamente  fragi l izados ,  principalmente

se  você  não  tem  o  hábito  de  usar  produtos  criados
especif icamente  para  reparar  os  danos  causados  aos  f ios .

CABELOS DANIFICADOS



CABELOS DANIFICADOS

Aqu i  estão  três  sinais  de  que  seu  cabelo  precisa  ser  reparado :

1
TOQUE ÁSPERO É UM SINAL COMUM DE CABELOS DANIFICADOS

Quando você passa as mãos pelos cabelos ,  sente-os macios ou ásperos? Cabelos que costumavam ser sedoso
e de repente perdem a sedosidade indicam que algo mudou em sua saúde. Os danos causados   às cut ículas
dos f ios por procedimentos químicos podem ser responsáveis    por esse aspecto,  por isso é importante invest i r
em um tratamento que repare essas i r regular idades e devolva o aspecto saudável  e acet inado aos f ios.

O CABELO QUEBRADIÇO TEM FALTA DE ELASTICIDADE

Cabelos danif icados geralmente quebram faci lmente quando est icados.  Isso ocorre devido ao
enfraquecimento da f ibra,  e uma maneira s imples de testar  sua força é est icar um f io entre os dedos.
Quando fragi l izado,  o cabelo perde elast ic idade e não res iste ao est ímulo,  quebrando rapidamente.

CABELOS OPACOS E SEM VIDA 

Outro s inal  comum de que o cabelo está danif icado é a aparência sem br i lho.  As cut ículas do cabelo
ref letem a luminosidade quando estão saudáveis    porque suas f ibras são r icas em água e nutr ientes.
Quando as cut ículas estão danif icadas,  o cabelo perde faci lmente água e nutr ientes,  de modo que a
tendência é tornar-se cada vez mais sem v ida.
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Possui  propr iedades de reconstrução
imediata e h idratação profunda que
unida a uma rede de l iberação
sequencial  poss ibi l i ta a recuperação
e a v i ta l idade total  dos cabelos.

TRENDS PÓS
QUÍMICA
LINHA  DE  ALTA  TECNOLOGIA  PARA
TRATAMENTO  DOS  CABELOS  QUE
SOFRERAM  PROCESSOS  QUÍMICOS



SHAMPOO PÓS QUÍMICA TRENDS PROFISSIONAL
 
Formulado para l impar ,  aumentar a res istência e a
elast ic idade dos cabelos que estão secos,  f ragi l izados e
que passaram por processos mecânicos,  térmicos e
químicos.  A s inergia dos seus at ivos cosméticos corr ige a
porosidade capi lar ,  preservando a integr idade,  além de
proporcionar maior  refração do br i lho da raiz as pontas.    
 
HIDRATAÇÃO CREATIVE TRENDS PROFISSIONAL 
 
S istema repositor  de massa ideal  para a reestruturação e
reconstrução interna e externa dos f ios processados
quimicamente,  pois  repõe a massa substant iva perdida
dos cabelos ,  devolvendo a res istência e condição or iginal
da f ibra capi lar .  Possui  propr iedades altamente
hidratantes que em s inergia com os at ivos cosméticos da
fórmula nutre e reduz os danos causados pelo al isamento,
deixando os cabelos macios e sedosos.

DESCRIÇÃO DA LINHA



REESTRUTURADOR COM QUERATINA 
 
Os at ivos cosméticos existentes na formulação favorecem
a penetração da querat ina para o inter ior  da f ibra
capi lar .  Auxi l ia na reestruturação dos cabelos danif icados
por t ratamentos químicos,  ações mecânicas ou exposição
ao sol ,  melhorando sua elast ic idade.

FINALIZADOR REDE DE PROTEÇÃO  
 
Forma uma rede tr id imensional  na f ibra capi lar  para
melhorar a integr idade estrutural  e dif icultar  o
rompimento dos f ios.  Combina aminoácidos l iv res ,
pept ídeos de baixo peso molecular  e bioat ivos
selecionados que reparam a textura da f ibra frente a
agressões externas,  melhora as propr iedades elást icas e
el imina o envelhecimento capi lar .

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 PÓS QUIMICA TRENDS HOME CARE
 
Formulado para l impar ,  aumentar a res istência e a elast ic idade
dos cabelos que estão secos,  f ragi l izados e que passaram por
processos mecânicos,  térmicos e químicos.  A s inergia dos seus
at ivos cosméticos corr ige a porosidade capi lar ,  preservando a
integr idade,  além de proporcionar maior  refração do br i lho da
raiz as pontas.  
 
CONDICIONADOR PÓS QUIMICA TRENDS HOME CARE
 
Tecnologia avançada para recuperar a v i ta l idade dos f ios que
passaram por processos químicos como progress ivas,  coloração,
al isamento e re laxamento.
 
HIDRATAÇÃO CREATIVE TRENDS PÓS-QUÍMICA HOME CARE
 
Creat ive Trends é um s istema repositor  de massa ideal  para a
reestruturação e reconstrução interna e externa dos f ios
processados quimicamente,  pois  repõe a massa substant iva
perdida dos cabelos ,  devolvendo a res istência e condição
or iginal  da f ibra capi lar .

DESCRIÇÃO DA LINHA



BENEFÍCIO

ACTIVES

RECONSTRUÇÃO CAPILAR
 
ANTIENVELHECIMENTO PROTEÇÃO
 
ANTIQUEBRA
 
ANTIOPACIDADE SISTEMA REPOSITOR DE
 
MASSA REESTRUTURAÇÃO DOS CABELOS
DANIFICADOS
 
AUMENTO DE RESISTÊNCIA E A ELASTICIDADE 
 
CIMENTO CUTICULAR E   CORRETOR DE
POROSIDADE

VITAMINA
 
Compostos orgânicos e nutrientes essenciais de
que o organismo necessita.

 
BIOEX CEREAIS™

 
Ativo patenteado resultado da associação de
proteína de soja e tr igo com extrato de aveia.  Rico
em peptídeos e carboidratos.  Hidrata,  protege e
amacia os cabelos.  Possui  efeito restaurador e
protetor.

 
TAMARALIZ ™ 

 
Doador ativo de bri lho patenteado e redutor de
frizz,  melhorando a coesão e a penteabil idade do
fio.

 
CHEMBASE NUTRIX™

 
Ativo nano tecnológico que penetra na cutícula e
age no córtex para promover mais resistência e
maciez.



1  |  Comece massageando suavemente o Shampoo
Profess ional  Trends Pós Química nos cabelos molhados.
Enxágue e repita conforme necessár io.
 
2 |  Depois  de lavar o cabelo,  apl ique a hidratação Creat ive
Trends cobr indo os f ios da raiz às pontas,  garant indo uma
saturação ef icaz.  Coloque uma touca de banho e deixe o
produto penetrar  por 10 a 15 minutos.  Enxágue bem vár ias
vezes.
 
Para at ivar ,  misture o Reestruturador de Querat ina e a
Hidratação Creat ive Trends.  Apl ique mecha a mecha,  da
raiz às pontas,  e aguarde 20 minutos para completa
absorção e depois  enxágue abundantemente.
 
3 |  Após lavar e h idratar com os t ratamentos Shampoo e
Hidratação Trends,  apl ique uma pequena quant idade do
condicionador sem enxágue rede de proteção por todo o
comprimento do f io.  Penteie e f inal ize como desejar .

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.




