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Modo de Usar

Advertências e Precauções

Fórmula cremosa com ativos hidratantes que auxiliam no 
processo de neutralização e fi xação do novo formato dos 
cabelos, prevenindo o ressecamento e os danos à sua estrutura.

Divida os cabelos e aplique o produto de forma generosa com 
auxílio de um pincel, mecha a mecha. Alinhe com um pente e 
deixe agir por 20 minutos. Enxágue retirando todo o produto.

Contém peróxido de hidrogênio. Somente para uso 
profi ssional. Usar luvas. Evitar contato com os olhos, em 
caso de contato, enxaguar com água corrente e consultar 
um médico. Não usar nos cílios e sobrancelhas. Não 
aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. 
CUIDADO! Este preparado somente deve ser usado para 
o fi m a que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso. Após o uso do 
produto mantenha a embalagem fechada. Conserve a embalagem em local fresco, ao 
abrigo da luz e fora do alcance de crianças. Não reutilizar a embalagem após o uso.

Composição
AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, HYDROGEN PEROXIDE, CETRIMONIUM 
CHLORIDE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, COCOS NUCIFERA OIL, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), BISABOLOL, 
CITRIC ACID, PHENACETIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TETRASODIUM EDTA, HELIANTHUS ANNUUS 
SEED OIL, ZEA MAYS OIL, SESAMUM INDICUM SEED OIL, MACADAMIA 
INTEGRIFOLIA SEED OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, TBHQ, NIACINAMIDE, 
CALCIUM PANTOTHENATE, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, PYRIDOXINE HCL, MALTODEXTRIN, SODIUM 
STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA, ARACHIS HYPOGAEA OIL, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, SHEA BUTTER GLYCERIDES, THEOBROMA 
CACAO EXTRACT, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, COLLAGEN, ELASTIN.

Uso Profi ssonal
Fórmula cremosa com ativos hidratantes que auxiliam no 
processo de neutralização e fi xação do novo formato dos 
cabelos, prevenindo o ressecamento e os danos à sua estrutura.

Divida os cabelos e aplique o produto de forma generosa com 
auxílio de um pincel, mecha a mecha. Alinhe com um pente e 
deixe agir por 20 minutos. Enxágue retirando todo o produto.

Contém peróxido de hidrogênio. Somente para uso 
profi ssional. Usar luvas. Evitar contato com os olhos, em 
caso de contato, enxaguar com água corrente e consultar 
um médico. Não usar nos cílios e sobrancelhas. Não 
aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. 
CUIDADO! Este preparado somente deve ser usado para 
o fi m a que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso. Após o uso do 
produto mantenha a embalagem fechada. Conserve a embalagem em local fresco, ao 


