
1 . MAX BEAUTY TREAT SHAMPOO SOFT HAIR PROFESSIONAL
Com os cabelos úmidos, aplique o Shampoo Treat nos cabelos para limpeza dos fios e couro cabeludo, massageie com as pontas dos dedos e 
enxágue. Se necessário, repita a operação.

2 . ACIDIFICANTE PH EQUILIBRIUM SOFT HAIR PROFESSIONAL
Após a limpeza dos fios com o Shampoo Treat, ainda com os cabelos molhados borrife o Acidificante pH Equilibrium em toda a extensão dos fios, 
enluve mecha a mecha e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, enxágue os fios. 

3 . MAX BEAUTY KERATIN GEL SOFT HAIR PROFESSIONAL 
Após seguir o passo anterior, retire cerca de 50% da umidade dos fios com o auxílio de uma toalha ou secador. Separe o cabelo em quatro partes 
iguais e em mechas finas, aplique o Keratin Gel com um pincel mecha a mecha e espalhe com um pente ou com as mãos. Aqueça a prancha na tem-
peratura de 180ºc ou em 340ºf, passe a prancha mecha a mecha por no máximo três vezes. Repita o processo por todo o cabelo e após feito, aguarde 
2 minutos e enxágue. O resíduo de produto que acumula na superfície do partins (prancha) pode ser removido com o auxílio de uma toalha seca.
O uso excessivo de queratina enrijece os fios e pode causar a quebra.

4 . MÁSCARA HIDRA INTENSE SOFT HAIR PROFESSIONAL
Após realizar todo o processo com o Keratin Gel, aplique a Máscara Hidra Intense enluvando os fios mecha a mecha, deixe agir por 15 minutos e 
enxágue. Finalize como desejar.

DICA: PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DE PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO INTENSA, INDICAMOS O USO DA LINHA SOFT HAIR MÁXIMA REPARAÇÃO.

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.

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.

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.

*Rendimento com base de testes em cabelos médios. / Yield based on tests on average hair. / Rendimiento con base de pruebas en cabellos 
medianos.

Recomendamos o uso do tratamento Reestruturação, em tratamentos PRÉ-QUIMICA (Alisamentos, Relaxamentos, Decapagens, Descolorações e 
outros), com a finalidade de fortalecer os fios. Para os tratamentos PÓS-QUÍMICA, recomendamos o uso para recuperação dos danos causados pelos 
processos citados, além de coloração e progressivas. O Kit Reestruturação Hidrotérmica tem ainda a função de tratamento anti-emborrachamento 
dos fios. 

O QUE É A CAUTERIZAÇÃO PROFUNDA?
A Reestruturação dos Fios é um processo profundo para reconstrução capilar, agindo de dentro para fora do fio. Repõe aminoácidos, massa e regen-
era a integridade dos fios, com isso resulta em força e resistência. A Linha Reestruturação Hidrotérmica Soft Hair Professional une um complexo de 
colágeno, tecnologia nano-care e um blend de xilitol, óleo de amêndoas e outros componentes ricos em benefícios reconstituintes da fibra capilar. 

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DO KIT REESTRUTURAÇÃO HIDROTÉRMICA

CAUTERIZAÇÃO PROFUNDA  -  FÁCIL APLICAÇÃO 

RECOMENDAÇÕES DE USO:

O Kit Reestruturação Hidrotérmica possui tecnologia nano-care para cauterização capilar. Recuperação intensa, resistência e elasticidade para os 
fios profundamente danificados por químicas e processos mecânicos. 
RENDE ATÉ 10 APLICAÇÕES. *Rendimento com base de testes em cabelos médios.

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?

HIDRO
TÉRMICA

REESTRUTURAÇÃO

• Max Beauty Treat Shampoo Soft Hair Professional - Proc.: 25351.194826/2012-13
• Acidificante pH Equilibrium Soft Hair Professional - Proc.: 25351.231477/2019-02
• Max Beauty Keratin Gel Soft Hair Professional - Proc.: 25351.295434/2013-51
• Máscara Hidra Intense Soft Hair Professional - Proc.: 25351.231476/2019-50

ELZA IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA. 
Rua Reis de Abreu, 540 - Aparecida - BH/MG 
CNPJ: 22.043.780/0001-90
Resp. Técnico: Hermes da Fonseca -  CRQ: 02300116 
Aut./MS 201236-1
INDÚSTRIA BRASILEIRA


