Para o tratamento de fios
quimicamente danificados

TRENDS

S.O.S

DESINTOXICAÇÃO CAPILAR
Todo tipo de produto que é aplicado nos cabelos
forma uma camada residual sobre os fios. Um
exemplo muito comum são os resíduos de processos
químicos como alisamentos, descolorantes,
colorações e tonalizantes. Quando os componentes
destes processos se acumulam nos fios, causando
saturação, é possível que o cabelo seja danificado.
Além disso, realizar processos química em cabelos
com resíduos pode acabar impedindo o resultado
esperado.

Alguns danos que podem ocorrer:

1.
2.
3.

Desbotamento precoce da cor;
Emborrachamento e quebra dos fios;
Interferência em processos de alisamento,
impedindo o resultado desejado e
ressecando os fios.

Quando esse acúmulo é somado à aplicação de
novos produtos ou a uma transformação química,
o risco atrelado ao processo torna-se muito maior,
podendo provocar até corte químico em casos de
incompatibilidade.

CORTE QUÍMICO: COMO PARALISAR E RECUPERAR OS FIOS DANIFICADOS

Conhecido principalmente por quem faz o uso
excessivo de químicas no cabelo, o processo provoca
a desnutrição, a quebra e a queda dos fios.
A explicação para o problema é que as diversas
químicas usadas em tratamentos capilares
descuidados aumentam o teor alcalino de pH (o
potencial hidrogeniônico, que determina a quão ácida
ou básica é uma solução aquosa) do couro cabeludo.

O resultado é um cabelo com coloração opaca,
textura seca, quebradiça e sem movimento.
Após a danificação da fibra capilar, os fios voltam
a crescer normalmente, porém, é preciso ter
paciência e redobrar os cuidados, uma vez que a
fibra fica mais propensa à quebra.
A boa notícia é que contra a quebra agressiva dos
fios, existem maneiras de paralisar as reações na
fibra capilar com o auxílio de produtos
específicos e de boa qualidade.
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TECNOLOGIA AVANÇADA PARA INDICAR E RETIRAR RESÍDUOS
QUÍMICOS, PARALISAR CORTES QUÍMICOS E RECONSTRUIR A
FIBRA COM NANO ATIVOS

Também retoma o comportamento natural dos fios,
através do reparo do complexo da membrana
intercelular (cimento que une as cutículas e
reconstrói os danos a fibra).

DESCRIÇÃO DA LINHA

SHAMPOO NEUTRALIZANTE INDICADOR
O neutralizante indicador é um shampoo que tem como
função principal demonstrar qualquer resíduo do produto
químico como pós-alisamento de hidróxido de guanidina,
amônia, coloração e descoloração. Além de indicar,
reequilibra o pH e auxilia na neutralização da fibra capilar.

DESCRIÇÃO DA LINHA

EQUALIZADOR DE PH
O equalizador de pH, age como estabilizador de pH acidificante nos
cabelos sensibilizados e extremamente porosos por processos
químicos em geral. O produto possui perfeita afinidade com as
proteínas da fibra capilar, sendo um tratamento intensivo
enriquecido com Bioex Cereais e Manteigas Reconstrutoras que
reconstrói as áreas danificados dos cabelos, conferindo resistência,
flexibilidade, diminuição da porosidade e devolução do pH natural
do cabelos.

EMULSÃO ANTIEMBORRACHAMENTO
O Antiemborrachamento Trends é um SOS capilar pré e pósprocesso químico.
A matriz amino estrutural existente na
formulação, protege os fios dos processos oxidativos, previne corte
químico, reestrutura a cutícula, aumenta o diâmetro e promove
força aos cabelos.

BENEFÍCIOS
Reequilibra o PH
Brilho intenso
Tratamento intensivo
Reconstrução capilar
Protege os fios
Força e resistência

ATIVOS
LUNA MATRIX™ SYSTEM
É um sistema único de gel lamelar para repor a massa perdida dos cabelos, atua de forma inteligente em todas as
fases da cutícula e do córtex, com efeito bioativo positivo, devolve a condição original dos cabelos, permite que
a fibra capilar retorne ao seu comportamento natural, porém, com proteção extra aos futuros danos mecânicos,
oxidativos e de difusão.

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

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 | Após o procedimento de alisamento por hidróxido de guanidina, amônia,
coloração e descoloração, aplique o Shampoo Neutralizante Indicador de forma
homogênea, sem friccionar o cabelo. Repita a operação quantas vezes forem
necessárias até que a espuma do shampoo esteja completamente branca.
2 | Após lavar os cabelos com o Shampoo, aplique o equalizador de pH de forma
homogênea com auxílio de um pincel sem massagear, deixando-os bem
alinhados, deixe agir por 10 minutos e enxágue retirando todo oproduto. Para
um melhor resultado, utilize em seguida a hidratação Creative Trends.
3 | Antes do procedimento químico: Em cabelos sensíveis aplique antes da
realização da química para maior proteção e blindagem da fibra capilar, deixe
agir por 10 minutos. Em seguida realize o procedimento químico.
Durante o procedimento químico: No momento dos procedimentos químicos,
quando os cabelos estiverem fragilizados e emborrachados, retire a química
com auxílio de uma toalha e em seguida aplique o Antiemborrachamento Trends
em toda extensão capilar. Deixe agir de 5 à 10 minutos. Enxague retirando todo o
produto. Caso seja necessário, repetir a operação. Em seguida hidrate com
creative trends e finalize o procedimento.

PASSO A PASSO

DICAS DOS PROFISSIONAIS

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.

