CONTROLADOS
Os fios cacheados costumam ser mais
quebradiços e finos. Por isso, muitas vezes, é
tão difícil controlá-los e atingir o formato ideal
do cacho. O primeiro passo para conquistar um
contorno perfeito é investir em uma linha
específica para esse tipo de fio. O Kit de
manutenção Cachos Controlados Kopen Hair,
foi desenvolvido para manter o cacheado dos
cabelos por mais tempo, de forma natural e
saudável.
Formulado com óleos naturais, silicones
e proteínas de alto peso molecular, essa linha
forma um filme reticulado capaz de reter a
onda e definir os cachos. O objetivo é fortalecer
os fios da raiz às pontas e eliminar o aspecto
poroso, resultando em brilho multidimensional.
INDICAÇÃO
- Cabelos Cacheados e Ondulados.
TECNOLOGIA






Pantenol: o Pantenol, que também atende por outros nomes como Vitamina B5,
Dexpantenol, entre outros, é basicamente um hidratante muito forte. É o precursor do
Ácido Pantotênico, uma vitamina importante para a pele, unhas e cabelos.
Óleo de Amêndoas: O óleo de amêndoas é rico nas mais diversas vitaminas, como a E
(reduz a queda de cabelo), a B (melhora a absorção de proteínas) e a A (acelera o
crescimento do fio). Também possui ácido fólico (também acelera o crescimento do fio) e
arginina (aminoácido que participa da estrutura da queratina, principal proteína do cabelo).
Um dos maiores benefícios que o óleo de amêndoas pode oferecer aos fios é a hidratação.
Ele evita que a água dos cabelos evapore com facilidade. Ajuda a eliminar o frizz, fortalece e
reduz a quebra dos cabelos.
Manteiga de Karitê: a principal característica é a quantidade de ácidos graxos, tornando-a
bastante rica e nutritiva para a pele e cabelo. Possui alto poder nutritivo, evitando assim a
desidratação dos fios, reduz o frizz e promove cachos sempre perfeitos e definidos.

CONTROLADOS
AÇÃO





Define e controla os cachos e o volume;
Facilita o desembaraço;
Promove hidratação e nutrição capilar, auxiliando a formação dos cachos sem agredir os
fios;
Proporciona cachos definidos, macios, leves e soltos.

BENEFÍCIOS









Modelagem dos cachos;
Formação de cachos definidos;
Proteção UV;
Anti Frizz;
Ação anti volume;
Ação desembaraçante;
Facilita o penteado;
Prevenção da quebra e pontas duplas.

