
RETOQUE

O intervalo de tempo entre a 
aplicação e o retoque depende 
do crescimento dos cabelos. Em 
média 60 dias após a aplicação 
deve-se fazer o retoque.
Siga o passo-a-passo anterior 
aplicando AmaciHair somente 
na raiz (parte do cabelo crescida 
nesse período) sem levar para o 
comprimento e as pontas. Para 
evitar que isso aconteça 
acidentalmente, proteja o 
comprimento e as pontas com 
um creme. Indicamos o Creme 
de Tratamento Ultraprofundo 
Novex Óleo de Argan.

Obs: O tempo de ação deve ser 
contado a partir do momento que 
se inicia a aplicação e não quando 
termina.
ATENÇÃO: Não ultrapasse o 
tempo total de 35 minutos.

Obs: Você deve aplicar o 
SHAMPOO INDICADOR somente 
após enxaguar completamente os 
cabelos. A função deste shampoo 
não é remover a mistura dos �os, 
mas sim, indicar se o creme foi 
totalmente retirado pela água. 

PASSO-A-PASSO DA APLICAÇÃO

Lembre-se: Os cabelos devem 
estar sem lavar há 02 dias, 
secos e sem nenhum produto 
de �nalização, tais como gel, 
creme de pentear e outros.

1 - Com o cabelo 
desembaraçado 
divida-o em 
quatro partes 
com prendedores 
não metálicos.

3 - Após aplicar AmaciHair em 
todas as mechas do 
quadrante 1 passe para os 
quadrantes seguintes 
repetindo o mesmo processo.

4 - Ao �m da aplicação volte ao 
quadrante 1 e, usando um pente 
ou pincel, puxe o produto até as 
pontas. Se necessário complete 
com mais produto.

5 - Repita esse 
procedimento 
pelos quadrantes 
seguintes  até que 
todo o cabelo 
tenha recebido o 
produto. Deixe o 
AmaciHair agir de 
acordo com o 
tempo observado 
no teste de 
mechas.

2 - Com um pente ou pincel 
inicie a aplicação pela nuca, 
no quadrante 1, distribuindo 
o produto em mechas bem 
�nas, até a metade do 
cabelo, evitando encostar no 
couro cabeludo.

APLICAÇÃO EM CABELOS
NÃO RELAXADOS
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Conquiste sua Beleza NaturalConquiste sua Beleza Natural

Você que irradia alegria.

Que brilha por onde passa.

Você linda. Você simples.

Você simplesmente 
maravilhosa.

Você admirada.

Cheia de brilho.

Você mulher.

VOCÊ NASCEU PARA BOMBAR!
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6 - Enxágue bem e retire 
completamente AmaciHair dos 
�os. 
Em seguida aplique o 
SHAMPOO INDICADOR e 
friccione até fazer bastante 
espuma.
Se a espuma sair rosa é sinal de 
que ainda existe resíduo do 
AmaciHair. Repita a operação 
até a espuma sair 
completamente branca.
A ESPUMA BRANCA INDICA QUE 
O AMACIHAIR FOI RETIRADO 
DOS CABELOS.

7 - Enxágue bem e aplique o 
Creme de Tratamento de sua 
preferência em toda extensão 
dos �os, indicamos o Creme de 
Tratamento Ultraprofundo 
Novex Óleo de Argan. Enxágue.


