UMA LINHA FEITA PARA
REALÇAR A COR DOS SEUS
FIOS!
Suas madeixas coloridas natural ou
artificialmente merecem todo cuidado
e atenção.
Nada melhor que uma linha feita
especialmente para cada coloração,
ruivos, loiros, pretos e escuros.

MAX
RED

SHAMPOO
O MAX RED está de nova embalagem, com a mesma formulação! O shampoo,
ajuda a intensificar a cor dos cabelos tingidos ou dar aquela repaginada no visual.

Aqui é vermelhão, é fogo que arde, é sol que ilumina!
Possui em sua formulação com extratos concentrados de
cereja, amora, rosa branca e algas vermelhas que limpam,
nutrem, hidratam e condicionam a fibra capilar.
Volumetria:

300ml

MÁSCARA
Essa máscara repara, nutre e intensifica ainda mais a cor, promovendo brilho
estonteante! O toque de realce para a perfeição do tom dos cabelos ruivos e
vermelhos.
Além de conter em sua formulação extratos de cereja, amora, rosa branca e algas
vermelhas, é enriquecida também com ácido lático.
Volumetria:

300g

• CEREJA, possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a acalmar o couro cabeludo
após a química, vitamina A que hidrata o couro cabeludo, vitamina B para regenerar as
células capilares e estimular o crescimento, e vitamina C para fortalecer e evitar o
desbotamento e a quebra. Principais propriedades: emoliente, remineralizante,
umectante e hidratante.
• AMORA, é rica em antioxidantes, especialmente as vitaminas C e E, além de contar com
propriedades suavizantes e hidratantes. Isso significa muito mais maciez e emoliência para
seus cabelos. Com seu alto poder de hidratação, ajuda a dar mais força e vida aos cabelos
fracos e opacos, reduzir o frizz, proteger a cor, melhorar a hidratação. A amora conta com
propriedades anti-UV dos carotenoides, que regulam a síntese da melanina, a defesa
natural do corpo contra a ação do sol. Por esse mesmo motivo, os carotenoides ajudam a
retardar o branqueamento dos cabelos.

ATIVOS
PRINCIPAIS

ATIVOS PRESENTES NO SHAMPOO E NA MÁSCARA

• EXTRATO DE ROSA BRANCA, emoliente, hidratante, amaciante, restaurador.
• EXTRATO DE ALGAS VERMELHAS, por ser um desintoxicante natural, as algas vermelhas
ajudam a retirar as impurezas do cabelo sem perder água e nutrientes. Em outras palavras,
seu cabelo fica limpo, porém ainda muito hidratado, pois ela retém água dentro do fio,
reforçando a função hidratante.

ATIVOS PRESENTES NO SHAMPOO E NA MÁSCARA

ATIVOS
PRINCIPAIS

• ENRIQUECIDO COM ÁCIDO LÁTICO, que ajuda a regular o pH dos fios fazendo com que
fiquem mais alinhado. Quando aquecido esse ácido preenche os espaços abertos na
cutícula do fio, aumentando a massa e reestruturando a fibra capilar. Sem alisar e nem
alterar a estrutura, promove uma nova forma com muito mais brilho.

ATIVO PRESENTE NA MÁSCARA

ATIVOS
PRINCIPAIS

MAX
BLOND

SHAMPOO
MAX BLOND realça a cor dos seus cabelos loiros ou grisalhos corrigindo o tom
dourado para um tom mais claro sem danificar os fios.

Ser loira é carregar o sol, o verão e os girassóis nos cabelos.
Essa linha conta com os
benefícios do extrato de
broto de bambu que possui
propriedades:
•
•
•
•
•

Hidratantes
Emolientes
Restauradoras
Remineralizante
condicionante

Volumetria:

300ml

MÁSCARA
Neutraliza os tons amarelados, hidrata e dá brilho intenso. Enriquecida com ácido
lático.
Volumetria:

300g

• BROTO DE BAMBU, é rico em água, aminoácidos, vitaminas e minerais, o bambu
contém propriedades regeneradoras, hidratantes e fortalecedoras.
• Aminoácidos: preenchem a fibra capilar e atuam na regeneração dos fios que
perderam massa por conta de processos químicos, além de conferir mais
malemolência as madeixas.
• Hidrata uma vez que combate a porosidade do fio, o broto de bambu
também ajuda a reter a água no cabelo, evitando o ressecamento.
• Ajuda no crescimento, como auxilia na hidratação e reconstrução faz com
que os fios cresçam mais fortes e saudáveis.
• Óleo de Amêndoas: tem um poder de hidratação grande, pois possuem as
vitaminas B1, B2, PP, B5, B6, pró-vitamina A e substâncias minerais, além de ser

ATIVOS
PRINCIPAIS

um excelente emoliente
ATIVO PRESENTE NO SHAMPOO E NA MÁSCARA

• ÓLEO DE AMENDOAS, tem um poder de hidratação grande, pois possuem as
vitaminas B1, B2, PP, B5, B6, pró-vitamina A e substâncias minerais, além de ser um
excelente emoliente.
• ÁCIDO LÁTICO, ajuda a regular o pH dos fios fazendo com que fiquem mais
alinhado. Quando aquecido esse ácido preenche os espaços abertos na cutícula do
fio, aumentando a massa e reestruturando a fibra capilar. Sem alisar e nem alterar a
estrutura, promove uma nova forma com muito mais brilho.

ATIVOS PRESENTES NA MÁSCARA

ATIVOS
PRINCIPAIS

MAX
BLACK

SHAMPOO
MAX BLACK reforça, realça e intensifica a cor dos cabelos pretos. Isso é necessário
devido à grande influência que a coloração preta sofre de agentes externos, como
poluição, raios solares, mar, piscina, oxidação, lavagens excessivas e, até agentes
mecânicos, como secador e chapinha, os quais criam reflexos com tons diferentes (e
indesejados) no cabelo. Ou seja, o preto passa a não ficar tão bonito e uniforme!

Pretinho básico que nada, aqui é preto poderoso!
Por conter argila negra os fios são
hidratados e nutridos através da reposição
de minerais fundamentais para a completa
saúde e beleza capilar.

Volumetria:

300ml

MÁSCARA
Para complementar o tratamento essa máscara potencializa o poder da cor do seu
preto nada básico. Realçando a cor dos seus cabelos pretos ou escuros. Uniformiza
a cor mantendo um tom brilhante, intenso e duradouro. Enriquecida com ácido
lático.
Volumetria:

300g

• ARGILA NEGRA, é a mais nobre de todas argilas, suas propriedades promovem ação
absorvente, cicatrizante e antisséptica. As altas quantidades de silício e alumínio a
tornam altamente rejuvenescedora. Ela também elimina as toxinas no couro cabeludo
e melhora a circulação sanguínea, o que ajuda a acelerar o crescimento dos fios. A
ativação da circulação por conta da massagem na hora da aplicação aumentará ainda
mais o processo de renovação das madeixas, diminuindo a queda de cabelo e
encorpando os fios.
ATIVO PRESENTE NA NO SHAMPOO E NA MÁSCARA

ATIVOS
PRINCIPAIS

• ÓLEO DE AMENDOAS, tem um poder de hidratação grande, pois possuem as
vitaminas B1, B2, PP, B5, B6, pró-vitamina A e substâncias minerais, além de ser um
excelente emoliente.
• ÁCIDO LÁTICO, ajuda a regular o pH dos fios fazendo com que fiquem mais
alinhado. Quando aquecido esse ácido preenche os espaços abertos na cutícula do
fio, aumentando a massa e reestruturando a fibra capilar. Sem alisar e nem alterar a
estrutura, promove uma nova forma com muito mais brilho.
ATIVOS PRESENTES NA MÁSCARA

ATIVOS
PRINCIPAIS

MODO DE USO

APLICA-SE PARA TODOS OS PRODUTOS DA LINHA MAX

SHAMPOO

1. Antes de usar faça uma prova de toque e o teste de mecha.

2. Aplique nos cabelos úmidos e massageie até formar espuma, deixe agir por 5 a 10 minutos,
repita a aplicação se achar necessário.
Para melhores resultados, use também a máscara da mesma linha.

MÁSCARA

1. Antes de usar faça uma prova de toque e o
teste de mecha.
2. Após lavar os cabelos, retire o excesso de
água com uma toalha e aplique a máscara
do cumprimento dos fios até as pontas.
3. Deixe agir de 1 a 20 minutos e verifique
constantemente o resultado da cor. Assim
que atingir a nuance desejada enxágue bem
retirando todo o produto.
É recomendável a utilização de luvas plásticas
durante a aplicação.

QUEM SABE MAIS
VENDE MAIS

MUITO SUCESSO!

