
CRISTALIZAÇÃO DE FIOS
SPONGE FREE EFFECT

Intensamente enriquecida com a poderosa tecnologia 
Ácido Hialurônico + Prodew 500®, promove a recuperação da 
juventude e da integridade dos cabelos, uma intensa redução 
de volume e a reposição do peso capilar, proporcionando efeito 
liso por até 3 meses, com balanço incrível, sedosidade e 
luminosidade. Indicado para recuperar cabelos porosos, 
ressecados, tingidos e quimicamente tratados.

Resultado: Cabelos renovados com efeito liso por até 3 meses, 
balanço e brilho da raiz às pontas.

Para todos os tipos de cabelos

ÁCIDO HIALURÔNICO 
Reconstrói a fibra capilar e trata o couro cabeludo 

Um princípio ativo inovador com poder reconstrutor, que preenche lacunas 
intercelulares com perfeição, revitalizando todo o cabelo, e age no couro 
cabeludo melhorando o fio desde a raiz. Encontrado naturalmente no 
tecido conjuntivo, é utilizado há anos em estética para aperfeiçoar a 
sustentação e elasticidade da pele, eliminando linhas de expressão. Nos 
cabelos, suas propriedades hidrofílicas mantêm a umidade natural da 
fibra, recuperam o balanço, a elasticidade e a coesão. No couro cabeludo, 
reestabelece os níveis de hidratação, fazendo com que os fios cresçam 
mais saudáveis, fortes e brilhantes.

PRODEW 500® 
Reduz eficazmente o volume
 
Uma tecnologia de última geração com 11 poderosos aminoácidos 
combinados. Sua composição restaura a superfície do fio, resgatando 
imediatamente a luminosidade. Promove o alinhamento das cutículas e 
intensa redução de volume.
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CRISTALIZAÇÃO DE FIOS
Cabelos de Princesa em um passo a passo super simples:

1. Após lavar os cabelos com Shampoo Purificante Maxliss, seque os fios em 
50% com secador.

2. Divida os cabelos em quadrantes e aplique Cristalização de Fios mecha a 
mecha, cobrindo todo o cabelo, e retire o excesso com um pente. Uma 
super dica: para um resultado ainda melhor, recomenda-se não exceder na 
quantidade aplicada.

3. Seque os fios com secador e pente.

4. Aplique a prancha a 180°C de 5 a 8 vezes em cada mecha. Espere esfriar 
e enxágue.

5. Aplique Shine Force ou a máscara de sua preferência, deixe por 5 
minutos e enxágue. Prontinho.  

ESCOVA CRISTAL FORCE 
Tratamento especial combinado

Reduza o volume dos cabelos com uma dose extra de força e brilho.
1. Lave os cabelos com Shampoo Purificante e seque em 50%.

2. Divida os cabelos em quadrantes e aplique Cristalização de Fios mecha a 
mecha, cobrindo todo o cabelo, e retire o excesso com um pente. Uma 
super dica: para um resultado ainda melhor, recomenda-se não exceder na 
quantidade aplicada.

3. Seque os fios com secador e pente.

4. Depois, passe a chapinha 10 vezes em cada mecha, alinhando. A 
temperatura da chapinha é de 180°C. Lave retirando todo o produto, seque 
com uma toalha para remover o excesso de umidade e aplique Shine Force. 
Deixe por 5 min., exágue e finalize com Shine Repair. Seque os cabelos 
apenas com o secador, sem escovar, para ver o resultado. 


