LISO
SEDOSO
COM BRILHO 3D

O Shampoo Antirresíduo Top Treat com seu pH 7.5,
foi desenvolvido especialmente para tratar e limpar
os resíduos deixados pela poluição e processos
químicos nos cabelos. Promove a abertura das
cutículas deixando o ﬁo pronto para receber o
tratamento capilar Top Treat.
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O Bálsamo Reconstrutor Top Treat contém em sua
fórmula exclusiva, componentes que promovem uma
reconstrução das ﬁbras capilares alinhando e selando
as cutículas, promovendo uma hidratação completa
ﬁo a ﬁo dos cabelos, tornando-as saudáveis, macios,
com brilho intenso e duradouro. Em sua formulação, a
presença do óleo de coco, proteínas e ácidos,
potencializam os benefícios únicos do Bálsamo
Reconstrutor Top Treat. -----------------------------------Modo de uso:-----------------------------------------------Lave os cabelos duas vezes com o shampoo
adequado ao tipo de cabelos. Seque-os em 100 % e
aplique o produto, mecha a mecha. Deixe agir de
acordo com cada tipo de cabelos (cabelos ﬁnos
30 min, cabelos médios 45 min e cabelos grossos
60 min). Escove e pranche os ﬁos em ﬁnas mechas.

O bálsamo redutor de volume Top Treat Macro, possui um blend de óleos e proteínas em sua formulação: óleo de
murumuru, óleo de coco, extrato de aveia, gérmen do trigo, proteína hidrolisada do leite, manteiga de karité e
extrato de mel. Todos esses ativos são responsáveis por nutrir profundamente os cabelos, reconstruir a ﬁbra e
reduzir o volume, proporcionando o alinhando da ﬁbra capilar.-----------------------------------------------------------Passo a passo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lave os cabelos duas vezes com o shampoo adequado ao tipo de cabelos. Seque-os em 80 % e aplique a Top Treat
Macro, mecha a mecha. Deixe agir o necessário de acordo com cada tipo de cabelos (cabelos ﬁnos 30 min,
cabelos médios 45 min e cabelos grossos 60 min). Escove e pranche os ﬁos em ﬁnas mechas.------------------------
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SOS com a Macro (Para cabelos extremamente ressecados e quebradiços). -------------------------------------------Lave os cabelos 2 vezes com o shampoo de tratamento da linha de Oxigênio ou Macadâmia, removendo todos os
resíduos indesejáveis. Seque-os em 80% e aplique a Top Treat Macro, mecha a mecha. Escove e pranche os
cabelos somente duas vezes, para que forme o ﬁlme protetor. Deixar agir por três dias, em seguida faça a
umectação da linha Macadâmia.----------------------------------------------------------------------------------------------Relaxamento com a Macro----------------------------------------------------------------------------------------------------Lave os cabelos duas vezes com o shampoo adequado ao tipo de cabelos. Seque-os em 80 % e aplique o produto,
mecha a mecha. Deixe agir de acordo com cada tipo de cabelos (cabelos ﬁnos 30 min, cabelos médios 45 min e
cabelos grossos 60min). Escove e pranche em ﬁnas mechas. Atenção, por se tratar de um relaxamento, a prancha
não deve ser passada mais que 5 vezes.--------------------------------------------------------------------------------------
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