O REVERSE K é um produto exclusivo e inovador que
recupera cabelo que está sendo processado quimicamente. É
um reconstrutor, alguns o chamam de SOS, que recupera
imediatamente os fios, além de fortalecer para receber a
química. É um reversor de cabelos danificados para fios
saudáveis e com possibilidades de fazer novas químicas.
A tecnologia de REVERSE K dá ao profissional mais
segurança para trabalhar. Entretanto, não tem o poder de
quebrar incompatibilidades químicas. Sua formulação é rica
em aminoácidos, contém queratina, extrato de cacau,
silicones e emolientes de alta performance. O resultado é um
tratamento único que reestrutura instantaneamente a fibra capilar no seu interior (do
córtex até a cutícula) e a prepara para futuras químicas (mesmo as mais agressivas).
Ele age internamente nos fios, sem mascará-lo externamente, como alguns
produtos que só agem na camada externa da cutícula. Nos casos em que a estrutura
do cabelo já está comprometida, ainda existem condições de restauração. REVERSE K a
recupera de forma imediata. Agindo em fios que já chegam aos salões emborrachados,
repondo a massa capilar inteligentemente e fazendo com que voltem a sua forma
natural.

ATIVOS
- Complexo de Aminoácidos: reestruturam a fibra capilar de dentro para fora;
- LunaMatrix System: sistema único que devolve a força e a resistência aos
cabelos, proporcionando balanço, maciez e suavidade ao toque. Polímeros e silicones
de última geração, com efeito condicionante e ação antiestática (ajuda a controlar os
arrepiados dos fios);
- Queratina hidrolisada: extremamente concentrada, a Queratina Hidrolisada
proporciona o fortalecimento intensivo de cabelos desestruturados, quebradiços e
elásticos;
- Queratina Quaternizada: otimiza a fixação dos ativos utilizados, aumentando
a adesão em partes danificadas da fibra capilar;
- Extrato de Cacau: rico em nutrição, ajuda a manter a permeabilidade do fio.
Atua ainda no couro cabeludo melhorando a circulação e a oxigenação do folículo
piloso, o que promove maior resistência aos fios.

PROPRIEDADES ADQUIRIDAS COM O REVERSE K
Cabelos brilhantes, macios, aspecto de saudável e processado com tranquilidade e
segurança.

PASSO A PASSO
1. Antes da química pulverize o restaurador Capilar REVERSE K em todo o cabelo;
2. Para garantir que o produto proteja o cabelo todo, enluve mecha a mecha e
deixar agir por 10 minutos. Não é necessário enxaguar;

3. Prossiga com a química.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. DEVO USAR O PRODUTO ANTES OU DEPOIS DA QUÍMICA?
R: O procedimento padrão é usar antes da química, mas pode ser usado a qualquer
momento, assim que forem detectados os primeiros sinais de emborrachamento.

2. POSSO APLICAR O PRODUTO E NÃO ENXAGUAR?
R: O produto foi desenvolvido para agir por cerca de 10 minutos nos fios. Após isso,
deve-se prosseguir com a química. Não há necessidade de agir por mais tempo, pois
ele é composto de blend de vitaminas e proteínas, além da queratina e outros ativos,
que, se permanecerem por muito tempo no cabelo, podem enrijecer os fios.

3. SE DURANTE A QUÍMICA O CABELO EMBORRACHAR, POSSO APLICAR O
REVERSE K?
R: Sim, aplique assim que perceber que o fio está emborrachando. Se houver a
possibilidade de lavar os cabelos e retirar a química, o REVERSE K deve ser aplicado
nos fios úmidos. O tempo de ação é imediato, mas se o cabelo estiver muito
emborrachado e não houver tempo de retirar a química dos fios, então aplique
o REVERSE K por cima da química, e aguarde cerca de 5 minutos, enxaguando na
sequência. Após isso, nos fios úmidos, aplique novamente o REVERSE K e deixe agir em
torno de 10 minutos. Se houver alguma chance de recuperação, o fio recuperará.

