
1 . SHAMPOO LIMPEZA PROFUNDA E ERVAS NATURAIS
Aplique o shampoo limpeza profunda nos cabelos molhados, massageie com as pontas dos dedos em movimentos circulares. Enxágue para retirar 
todo produto, repita a operação quantas vezes necessário. 

2 . LIQUID KERATIN KERATIN LINE MANUTENÇÃO
Após a limpeza dos fios com o Shampoo Limpeza Profunda e Ervas Naturais Keratin Line Soft Hair Professional, borrife o Liquid Keratin sobre os fios 
generosamente. Aguarde 10 minutos e enxágue. 

3 . CREME CAPILAR REESTRUTURADOR
Após enxaguar os fios, ainda com os cabelos úmidos aplique o Creme Reestruturador nos cabelos mecha a mecha. Massageie para melhor 
penetração nos fios. Aguarde 10 minutos e enxágue retirando todo produto. 

4 . LEAVE-ON KERATIN LINE MANUTENÇÃO
Para finalizar o cabelo, aplique o Leave-on por toda a extensão dos fios. Sem enxágue. Finalize como de costume.

DICA: PARA MANUTENÇÃO DOS FIOS UTILIZE A LINHA MÁXIMA REPARAÇÃO SOFT HAIR OU PÓS QUÍMICA SOFT HAIR.

Este produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Possui validade de 36 meses. Não utilizar após o seu vencimento. Manter sempre fechado 
o produto após o uso, fora de exposição de luz, calor e altas temperaturas.

Este produto é de uso profissional. Uso externo. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos, lave com água abundantemente. 
Eventual irritação do couro cabeludo, suspender o uso e consultar um médico. Não aplicar sobre a pele irritada ou lesionada. Pode causar ardência 
nos olhos e descamação e /ou irritação no couro cabeludo.

WARNINGS: This product is for professional use. External use. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes, wash with plenty of water. 
Possible irritation of the scalp, discontinue use and consult a physician. Do not apply on irritated or injured skin. May cause burning of the eyes and 
scaling and / or irritation on the scalp.

ADVERTÊNCIAS: Este producto es de uso profesional. Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, lave con 
abundante agua. En caso de irritación del cuero cabelludo, suspender el uso y consultar a un médico. No aplicar sobre la piel irritada o lesionada. 
Puede causar ardor en los ojos y descamación y / o irritación en el cuero cabelludo.

Cabelos danificados por processos químicos; exposição constante ao sol sem proteção; fios danificados por processos mecânicos como chapinha 
e secador, entre outros. O tratamento consiste em reconstruir profundamente a fibra capilar. Na primeira aplicação já é possível notar uma melhora 
na fibra capilar. Para uma  fibra completamente reconstruída, o indicado é que o tratamento seja feito seguindo todo o passo a passo. Respeitando 
o tempo entre uma aplicação e outra. 

O QUE É A CAUTERIZAÇÃO À FRIO?
Cauterização é um processo de reconstrução da fibra capilar de dentro para fora, que devolve aos fios a força e resistência, mantendo a fibra 
saudável. O  segredo do Kit Keratin Line Soft Hair Professional Cauterização à Frio está na união de princípios ativos como o colágeno e a queratina, 
que juntos reestruturam a camada agredida por agentes químicos. Seu uso é pratico e não necessita de fonte de calor. 

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DO KIT KERATIN LINE

CAUTERIZAÇÃO À FRIO  -  FÁCIL APLICAÇÃO 

RECOMENDAÇÕES DE USO:

• Shampoo Limpeza Profunda 290ml - Proc.: 25351.485555/2013-93 
• Liquid Keratin 140ml - Proc.: 25351.487531/2013-79
• Creme Reestruturador 240g - Proc.: 25351.487073/2013-78
• Leave-On 290ml - Proc.: 25351.486350/2013-25

O Kit Keratin Line Soft Hair Professional é um processo intenso de Cauterização a frio que possibilita a regeneração da fibra com produtos que 
agem internamente, reestruturando a camada agredida por agentes químicos.

MODO DE USO:

ONDE E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?

ADVERTÊNCIAS:

Caso surja alguma dúvida sobre o produto, tenha alguma reclamação ou sugestão a fazer, temos uma equipe preparada para atendê-los. 

EM CASO DE DUVIDAS A QUEM POSSO RECORRER?

Elza Ind. e Com. de Cosméticos Ltda
Rua Reis de Abreu, 540 - Aparecida - Belo Horizonte - MG 
CNPJ: 22.043.780/0001-90
Resp. Técnico: Hermes da Fonseca - CRQ 02300116 - Aut./ MS 201236-1
Indústria Brasileira / Made in Brazil / Fabricado en Brasil
Egypt: Imported by 2S PHARMA GROUP
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