FICHA TÉCNICA

Selante Térmico
BB EXPRESS CARE
Lazúli

Uso Profissional
Desenvolvido para renovar e reestruturar a matriz proteica
dos fios, podendo realizar até a redução total do volume e
frizz dos cabelos. Contém aminoácidos enriquecidos com
óleos especiais que proporcionam maior força e resistência
à fibra capilar repondo minerais perdidos pelos cabelos,
deixando-os naturalmente saudáveis, brilhantes e com
toque sedoso da raiz as pontas.

Teste de Mechas
Após calçar luvas, separe uma pequena quantidade do
SELANTE TÉRMICO ANUAR em um 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,
enxague totalmente com água. 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. Após o teste de mechas lave os cabelos com o SHAMPOO DETOX BB
EXPRESS CARE, retire o excesso de água com uma toalha. Divida-os em quatro partes.
Passo 2. Calce luvas, retire o produto da embalagem e coloque-o em um recipiente não
metálico. Passo 3. Inicie a aplicação com um pincel, mecha a mecha, alinhe com um
pente e deixe agir de 15 a 40 minutos (o tempo será determinado pelo profissional de
acordo com a estrutura e condições do fio). Após o tempo de pausa, enxágue os
cabelos. Passo 4. Escove os cabelos, divida-os e pranche em mechas finas e
transparentes de 10 a 15 vezes.

Advertências e Precauções
Somente uso profissional. Siga as instruções de uso. Este preparado deve ser usado
para o fim que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso. Usar luvas
adequadas. Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. Não usar nos
cílios e sobrancelhas. Aplicar o produto a meio centímetro da raiz. Evitar contato com os
olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar imediatamente com água
em abundância e procurar um médico. Pode causar cegueira. Não é recomendado o
uso em gestantes. Não usar em crianças menores de 12 anos. Para o uso em lactantes,
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consultar um médico. Após o uso mantenha a embalagem fechada, em local fresco, ao
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem após o uso. Manter fora do alcance de
crianças. Contém Álcali. Recomenda-se não aplicar nenhuma química de alisamento
sem antes fazer o teste de mechas. Aplicações repetidas podem causar queda ou alterar
a coloração dos cabelos.

Composição
AQUA (WATER), GLYOXYLOYL CARBOCYSTEINE, GLYOXYLOYL KERATIN AMINO ACIDS,
CYCLOPENTASILOXANE, CETEARYL ALCOHOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, COCOS
NUCIFERA OIL, POLYQUATERNIUM-7, DIMETHICONE, SODIUM HYDROXIDE,
CETEARETH-20,
PARFUM,
CYCLOHEXASILOXANE,
HYDROLYZED
KERATIN,
TETRASODIUM EDTA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, BIS(C13-15 ALKOXY),
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL,
PG-AMODIMETHICONE, ZEA MAYS OIL, PANTHENOL, MAURITIA FLEXUOSA FLOWER
SEED EXTRACT, PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROLYZED SILK, LINUM USITATISSIMUM
SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, DIMETHICONOL, SESAMUM INDICUM
SEED OIL, NIACINAMIDE, AMYLODEXTRIN, DIMETHICONE CROSSPOLYMER,
MALTODEXTRIN, CALCIUM PANTOTHENATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM ASCORBYL
PHOSPHATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SERICIN, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE,
GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE,
CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, PYRIDOXINE HCL, TBHQ, SILICA, LINUM
USITATISSIMUM SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, COUMARIN, LINALOOL.
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