PASSO 1
Shampoo Anti-resíduo

MODO DE USAR

Limpeza avançada para todos os tipos de cabelos, eliminando totalmente os resíduos
indesejados dos ﬁos. Proporciona aos cabelos uma limpeza profunda.

1a.
Lavar ligeiramente a
primeira vez a ﬁm de
retirar os resíduos que se
opõem à formação total
de espuma.

1b.
Enxaguar e aplicar
novamente o Shampoo
Anti-resíduo começando
pelas pontas e
deslizando suavemente
os ﬁos entre os dedos
até alcançar a raiz.

1c.
Massagear até que se
forme uma espuma
rica e cremosa.

1d.
Enxaguar bem. Proceder
ao Passo 2.

PASSO 2
Queratina Fototermoativada em Aerosol

MODO DE USAR

Alta rentabilidade, basta um leve spray para acalmar os ﬁos mais rebeldes alinhando as cutículas e conferindo
brilho, sedosidade e luminosidade instantânea, enquanto preserva leveza e maleabilidade. Fórmula
enriquecida com queratina hidrolizada que reduz a estática e melhora o desembaraçamento.

2a.
Secar os cabelos 80 %.

2d.

2b.
Dividi-los em 4 partes.

2e.
Aplicar em mechas
médias das pontas
até à raiz por toda
cabeleira a distância
de 15 a 30 cm.

2c.
Agitar o spray e
acoplar ao Airﬂex Led.

2f.
Em seguida acionar
o Airﬂex Led por 5
minutos, para
fotoativar.

Proceder a escovação
e pranchar em
mechas largas. Seguir
Passo 3.

PASSO 3
Finalizador Extra Brilho em Aerosol

MODO DE USAR

Doador de brilho com toque sedoso que sela a queratina ativada (Passo2) no interior dos ﬁos. Fórmula desenvolvida com
silicones que formam um ﬁlme de proteção intensiva e duradouro, atuam alinhando a ﬁbra capilar integrando-se a ela
conferindo maciez e ﬂexibilidade aos cabelos.

3a.
Agite antes de usar,
acoplar o tubo ao
Airﬂex Led.

3b.
Distribuir um rápido e ligeiro
spray de 15 a 30 cm de
distância por toda cabeleira.

3c.
Em seguida acionar o Airﬂex Led por
5 minutos, para fotoativar por toda a
cabeleira ﬁnalizando a escova,
chapinha ou penteado.
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