ULTIMATE

REPAIR é

uma

linha

especialmente desenvolvida para auxiliar o
profissional cabeleireiro nos processos de
recuperação capilar. Formulada com a mais
alta tecnologia, a linha conta com produtos
100% profissionais que regeneram o fio
danificado, permitindo que o cabeleireiro
realize os mais diversos processos químicos
Os ativos de última geração tornam
o ULTIMATE REPAIR muito mais do que uma
linha de hidratação. Trata-se de uma linha
de regeneração e reestruturação capilar.
A má exposição dos cabelos ao sol ou à chuva deixa os fios ressecados,
quebradiços, potencializar o famoso frizz e, no caso dos cabelos coloridos, podem
prejudicar a tonalidade. É de conhecimento do profissional que os fios se tornam mais
frágeis e danificados com processos químicos realizados de maneira inadequada.
Pensando na realidade do salão, ULTIMATE REPAIR foi desenvolvido para promover
resultados de longa duração de maneira rápida e eficaz.

PASSO 1 - REGENERADOR INSTANTÂNEO
É um creme branco, de média densidade, sua fragrância é bem ativa. Possui
colágeno hidrolisado, queratina hidrolisada, proteína hidrolisada do trigo e da seda e
ingredientes hidratantes. Sua ação é puramente reconstruir/reparar profundamente.
Promove a reestruturação interna e externa da fibra capilar. Desenvolvido com a mais
alta tecnologia, repõe a massa proteica perdida, devolvendo a resistência e
elasticidade natural, além de proteger os fios dos processos oxidativos.

PASSO 2 - NUTRIÇÃO INTENSIVA
Sua textura é em creme branco, de média densidade, sua fragrância é mais
suave que o Passo 1 e, logo que aplicado, já se sente a suavização da fibra capilar.
Possui ingredientes que diminuem o frizz dos cabelos, além de hidratantes, selantes,
proteína hidrolisada e extrato de alga vermelha (antioxidante). Sua função é hidratar e
reparar.
Promove a integridade, brilho tridimensional e condicionamento da fibra
capilar. Contém em sua formulação propriedades altamente hidratantes e
condicionantes, que promovem resistência e substantividade na fibra, devolvendo
todo o brilho, maciez e maleabilidade aos cabelos. Proporciona regeneração interna da
fibra, tratando o fio de dentro para fora.

PASSO 3 - Cristal de Queratina
Sua textura é em gel transparente de média densidade. Possui queratina,
selantes e acidificantes. Sua função é finalizar o processo, selando o fio. Promove
intenso condicionamento, desembaraço e brilho. Sela as cutículas proporcionando
restaurando e condicionando a fibra previamente reestruturada com o Regenerador
Instantâneo e Nutrição Intensiva. A queratina hidrolisada mantém-se depositada sobre
a cutícula mesmo após o enxague.

PROPRIEDADES ADQUIRIDAS COM O KIT ULTIMATE REPAIR
Proteção e recuperação dos fios danificados por processos químicos e físicos;
Selante das superfícies essenciais à fibra capilar; Melhora o condicionamento e
penteabilidade; Ação anti – frizz;

PASSO A PASSO

1. Com os cabelos úmidos, aplique o REGENERADOR INSTANTÂNEO (passo 1)
massageando os fios da raiz ás pontas. Deixa agir por 5 minutos. Não enxague;
2. Aplique a NUTRIÇÃO INTENSIVA (passo 2) envolvendo os fios. Deixe agir por
mais 5 minutos. Não enxague;
3. Aplique o CRISTAL DE QUERATINA (passo 3) envolvendo os fios. Deixe agir por
5 minutos. Enxague até a retirada total dos produtos.
4. Escove os fios, mas não pranche. Dessa forma o efeito do produto será
potencializado.
5. Se possível, aguardar 48h para lavar novamente.

PERGUNTAS FREQUENTES
1. QUAIS RESULTADOS VOU CONSEGUIR NO CABELO?
R: Logo na primeira aplicação já será possível observar diferença nos fios. O toque fica
mais sedoso (apesar do cabelo ficar um pouco mais grosso), as cutículas ficam seladas
e o cabelo mais brilhoso. Quanto à quebra, diminuiu consideravelmente, mas em
alguns casos será necessário até 4 (quatro) aplicações para eliminar o problema.

2. QUANTAS VEZES DEVO USAR?
R: Se o uso for por conta de corte químico, pode ser utilizado uma vez por semana,
intercalando com hidratações e nutrição. Importante saber que o excesso de
reconstrução também é prejudicial aos cabelos, uma vez que os fios ficam com excesso
de queratina, se tornam rígidos e acabam partindo. O profissional deverá fazer uma
análise de quanto danificado cabelo está, para então poder traçar seu plano de
tratamento.
3. QUEM PODE USAR?
R: Qualquer pessoa, com qualquer tipo de cabelo. Mas o ideal é que o uso seja feito
em cabelos bastante danificados, que precisem MUITO de reposição lipídica e proteica,
pois o produto é bem concentrado. Caso o cabelo não precise do que ele oferece, o
resultado poderá ser ruim: fios duros e tesos. A indicação principal é para cabelos
frágeis, sensíveis e quebradiços.
4. QUANDO UTILIZAR?
R: Pode ser utilizado no pré e no pós-química. Para manutenção, usar uma vez por
mês. Poderá ser usado uma vez por semana quando houver um corte químico.
5. RENDIMENTO DO PRODUTO?
R: O produto rende, em média, 18 aplicações.

