250 g

FICHA TÉCNICA

TEXTURIZADOR LIZ
USO PROFISSIONAL
Contém em sua formulação o ativo tioglicolato de
amônia enriquecido com proteínas e vitaminas, que
proporcionam tratamento cosmético simultâneo ao
processo de transformação da fibra, deixando os cabelos lisos, maleáveis e com aparência natural.
TESTE DE MECHAS

Após calçar luvas, separe uma pequena quantidade do TEXTURIZADOR LIZ, coloque-o num recipiente não metálico e aplique em uma mecha fina
na altura da nuca com o auxílio de um pincel,
aguarde o tempo de ação (esse tempo só poderá
ser dado pelo profissional de acordo com a estrutura, as condições e a cor dos cabelos). A seguir, enxágue totalmente a mecha. Esse teste irá determinar
a compatibilidade, a resistência e a cor resultante.
Se houver quebra dos fios, o produto não deverá
ser utilizado.
MODO DE USAR

Passo 1. Lave os cabelos com o SHAMPOO PROFISSIONAL LIZ, enxague totalmente e retire o excesso de água com uma toalha.
Passo 2. Divida os cabelos em quatro partes, calce luvas e, respeitando a linha de
crescimento do fio, inicie a aplicação do TEXTURIZADOR LIZ pela nuca, aplicando
mecha a mecha, a 0,5 cm da raiz, com o auxílio de um pincel. Distribua por todo
o comprimento com um pente e alinhe os fios. Deixe o produto agir pelo tempo de
pausa necessário para a desestruturação da fibra e só então realize o enxágue.
Passo 3. Após o tempo de ação, enxágue totalmente os cabelos (por no mínimo 10
minutos), sem deixar nenhum resíduo.
Passo 4. Ainda no lavatório, aplique o POWER PROFISSIONAL LIZ em todo cabelo
e alinhe com um pente. Deixe agir por 5 minutos e enxágue totalmente. Retire o
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excesso de água com uma toalha.
Passo 5. Aplique uma quantidade suficiente do DEFRIRUM PROFISSIONAL LIZ por
todo comprimento e pontas, depois escove-os e pranche-os em mechas finas e
transparentes por no mínimo 7 vezes cada uma. Deixe os cabelos esfriarem.
Passo 6. Calce luvas e coloque uma quantidade do NEUTRALIZANTE LIZ em um recipiente não metálico. Inicie a aplicação com o auxílio de um pincel na primeira parte
da nuca, mecha a mecha, distribua com um pente, alinhando os fios. Na sequência,
trabalhe com as outras partes do cabelo de acordo com a primeira. Deixe os cabelos
totalmente alinhados por 20 minutos.
Passo 7. Após a neutralização, enxágue os cabelos sem deixar resíduos.
Passo 8. Aplique o POWER PROFISSIONAL LIZ em todo cabelo e alinhe com um
pente. Deixe agir por 5 minutos e enxágue.
Passo 9. Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o DEFRIRUM PROFISSIONAL LIZ em todo o comprimento dos cabelos, finalizando como desejar.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

SÓ PARA USO PROFISSIONAL. Siga as instruções de uso. Este preparado somente
deve ser usado para o fim a que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro
uso. Antes de usar faça o teste de mechas. Usar luvas adequadas. Não deve ser
aplicado se houver feridas, escoriações ou irritações no couro cabeludo. Não usar
nos cílios e sobrancelhas. Aplicar o produto a meio centímetro da raiz. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato, enxaguar com água imediata e abundantemente e procurar um médico. Pode causar cegueira. Não é recomendado o uso em
gestantes e lactantes. Não usar em crianças menores de doze anos. Não reutilizar a
embalagem após o uso. Após o uso mantenha a embalagem fechada, em local
fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças. Não é recomendada a aplicação sobre cabelos que tenham passado por outros processos químicos com bases
incompatíveis (hidróxidos). Contém sais de ácido tioglicólico, amônia e álcali.
COMPOSIÇÃO
AQUA (WATER), AMMONIUM THIOGLYCOLATE, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, SODIUM HYDROXIDE,
COCOS NUCIFERA OIL, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, CETRIMONIUM
CHLORIDE , POLYQUATERNIUM-7, PARFUM (FRAGRANCE), ETIDRONIC ACID, DICETYL PHOSPHATE, CETETH-10
PHOSPHATE, TETRASODIUM EDTA, BHT, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, TOCOPHERYL ACETATE, PYRIDOXINE HCL, MALTODEXTRIN, SODIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ZEA MAYS OIL, SESAMUM INDICUM SEED OIL, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED
OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, MAURITIA FLEXUOSA FLOWER/SEED EXTRACT, SERICIN, BEHENTRIMONIUM
CHLORIDE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROLYZED MILK PROTEIN, HYDROLYZED KERATIN, TBHQ, EUGENOL.
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