
O teste de mecha é importantíssimo. Ele avaliará a reação do produto nos cabelos e a resistência dos fios durante o procedimento. 
A mecha utilizada para o teste não poderá ser reaplicada, por isso, quando for iniciar a aplicação em toda extensão dos fios, aplique o X-LISS 
Protector Max na mecha para isolá-la. 
OBS: Qualquer problema ocorrido neste teste como irritação ou quebra dos fios, suspenda o uso imediatamente. Na hora do teste evite o contato do 
produto com o couro cabeludo. 

Separe uma pequena mecha do cabelo e aplique a mistura definida pelos itens 1 e 2 de “COMO PREPARAR. ”

Marque o tempo no relógio conforme o tipo de cabelo (veja tabela). Enxágue a mecha com água morna abundante, certificando-se da remoção total 
do produto e responda às seguintes perguntas: o tempo que o produto permaneceu no cabelo foi suficiente para relaxar totalmente os fios? O cabelo 
permaneceu saudável?
Feito o teste de mecha você já possui o tempo preciso pra um bom relaxamento sem danos aos fios, então vamos à aplicação passo a passo dos 
produtos. 

Para esse procedimento, o ideal é ficar 72h sem lavar os cabelos antes da aplicação. Não esqueça também de ler o folheto explicativo da caixinha 
atentamente para não fugir de nenhuma recomendação.

1. O primeiro passo é desembaraçar os cabelos secos e, em seguida, dividi-los em quatro partes.
2. Aplique o Protector Max em todo o couro cabeludo e regiões circunvizinhas como testa, nuca, orelhas e partes superiores das sobrancelhas. O 
Protector também pode ser utilizado para proteger fios enfraquecidos e processados anteriormente.
3. Prenda cada parte com a ajuda de uma presilha de plástico.
4. Misture os produtos que vêm na embalagem, de acordo com a orientação de preparo da tabela de força seguindo as devidas orientações. 
5. Aplique o produto em mechas finas respeitando a distância de 2 cm da raiz, distribuindo a quantidade necessária para um bom alisamento ou 
relaxamento. 
6. Comece a aplicação da mistura pela nuca com auxilio de um pincel. Com um pente fino alinhe os fios e enluve-os para o alisamento total dos fios. 
Para o processo de relaxamento dos fios, aplique o produto em mechas finas penteie a mecha por três vezes com auxilio de um pente de dentes 
largos e não enluve. 
7. Aplique o produto nas quatro partes do cabelo que você dividiu. Deixe o produto no cabelo durante o tempo indicado na tabela.
8. Depois, do tempo de pausa, enxágue bem os fios com água morna em abundância, retirando todo o produto do cabelo sem esfregar o couro cabe-
ludo.
9. Ainda durante o enxágue, aplique o neutralizante indicador de cor  por toda a extensão dos fios, massageie levemente para uma melhor pene-
tração do produto. Deixe agir de 3 a 5 minutos, enxágue e repita a operação ate que a cor rosa fique totalmente branca.
10. Finalize como de costume.

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.

DICA: Para recuperação imediata dos �os use o kit Soft Hair Professional Help, composto por 2 produtos a base de querati-
na e cistina, proporcionando recuperação instantânea dos �os. 

Contém álcali. Se ocorrer irritação suspenda o uso. Evite contato com os olhos. Pode causar cegueira. Este preparado somente deve ser usado para 
o fim a que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso. Usar luvas adequadas. Outras explicações, vide folheto explicativo. Não aplicar se 
o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. Não usar em crianças. Para uso em grávidas ou lactantes, consultar um médico.

WARNINGS: Contains alkali. If irritation occurs, discontinue use. Avoid contact with eyes. May cause blindness.  This preparation should only be used 
for its intended purpose and is DANGEROUS for any other use. Wear suitable gloves. Other explanations, see explanatory leaflet. Do not apply if the 
scalp is irritated or injured. Do not use on children. For use in pregnant or lactating women, visit a physician.

ADVERTÊNCIAS: Contiene álcali. Si se produce irritación, suspenda el uso. Este preparado sólo debe ser usado para el fin a que se destina, siendo 
PELIGROSO para cualquier otro uso. Usar guantes adecuados. Otras explicaciones, véase el folleto explicativo. No aplicar si el cuero cabelludo está 
irritado o herido. No aplicar en niños. Para uso en mujeres embarazadas o en período de lactancia, consulte a un médico.

1. Coloque em um recipiente para mistura a quantidade de X-LISS Power Max referente ao processo que deseja realizar (verifique as tabelas);
2. De acordo com a textura do cabelo, utilize um medidor para medir a quantidade necessária de X-LISS Ativador Max;
3. Misture o composto com uma espátula até que fique homogêneo. 
4. Faça o teste de mecha. 
OBS: Abra o produto somente na hora de usá-lo. Prepare a mistura somente na hora da aplicação. Não guarde as sobras da misturas para futuras 
aplicações.

Leia as instruções atentamente. Utilize luvas. Faça o teste de mecha antes de relaxar os cabelos. Não lave os cabelos 72 horas antes de fazer o 
relaxamento. Não aplique o relaxamento se o couro cabeludo estive irritado, com escoriações ou ferimentos. Não arranhe o couro cabeludo com 
pente, escova ou unhas. Não aplique o produto no couro cabeludo. Mantenha-o a 2 cm da raiz. Não utilize produtos que não estiverem incluídos no 
kit. Não utilize tinturas por pelo menos 2 semanas antes e depois do relaxamento. Não use em cabelos que foram descoloridos, tratados com rena 
composta, tinturas metálicas, imediatamente após desmanchar tranças, mega-hair ou permanente de qualquer tipo. Os cabelos tratados com pasta 
ou outros alisamentos devem esperar de 90 a 120 dias para a aplicação do relaxamento mediante o teste de mecha. Em caso de contato com os 
olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure o médico. Pode ser aplicado em cabelos tintos, utilizando força suave.
Este preparado somente deve ser usado para o fim a que se destina, sendo perigoso para qualquer outro uso. 

PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DO KIT X-LISS

X-LISS - ALISAMENTO AMERICANO, 
PROCESSO EXCLUSIVO MUNDIAL PARA RELAXAR E ALISAR OS CABELOS. 

COMO PREPARAR:

O Kit X-Liss, é um produto exclusivamente profissional, desenvolvido pela Soft Hair Professional. Os produtos que compõem o Kit X-Liss foram base-
ados em uma tecnologia de ponta e pensados especialmente na realidade da mulher brasileira.  O X-Liss foi desenvolvido para o profissional, apre-
sentando resultados surpreendentes com qualidade e segurança. X-Liss contém 4 produtos exclusivos para relaxar e alisar os cabelos crespos e 
rebeldes, deixando-os lisos, macios, soltos, maleáveis e com muito brilho. 

TESTE DE MECHA:

MODO DE USO:

ONDE E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE PRODUTO?

PARA RELAXAMENTO:

PARA ALISAMENTO:

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?

ALISAMENTO
AMERICANO

• Power Max 1Kg - Proc.: 25351.182240/2007-49
• Ativador Max 500ml - Proc.: 25351.185569/2007-61
• Neutralizante Max Cream 280g - Proc.: 25351.768454/2014-35
• Protector Max 120ml - Proc.: 25351.147766/2014-36

FORÇA              MASSA              ATIVADOR                             TEXTURA DO FIO                           TEMPO MÁXIMO
Super
Médio
Suave

220g
220g
220g

60g
50g
45g

Resistente / Muito Crespo
Médio / Normal

Fino / Com Coloração

20 minutos
18 minutos
15 minutos

FORÇA              MASSA              ATIVADOR                             TEXTURA DO FIO                           TEMPO MÁXIMO
Super
Médio
Suave

100g
100g
100g

50g
40g
30g

Resistente / Muito Crespo
Médio / Normal

Fino / Com Coloração

20 minutos
18 minutos
15 minutos

UM PROCESSO MUNDIAL DE 
RELAXAMENTO PARA OS SEUS CABELOS

ELZA IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA
Rua Reis de Abreu, 540 - Aparecida Belo Horizonte - MG
CNPJ: 22.043.780/0001-90 - Resp. Téc.: Hermes da Fonseca
CRQ: 02300116 - Aut./MS: 201236-1
Indústria Brasileira / Made in Brazil / Fabricado en Brasil
Egypt: Imported by 2S PHARMA GROUP


