TIPO DE ALISADO
TIPO DO
CABELO
NATURAL

GROSSO

MADEIXAS
TINTA
OUTRO ALISADO

NATURAL

MÉDIO

MADEIXAS
TINTA
OUTRO ALISADO

NATURAL

FINO

MADEIXAS
TINTA
OUTRO ALISADO

FORTE

MÉDIO

SUAVE

IMPORTANTE

50%
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No caso de cabelos
com tintas ou com
madeixas utilizamos
o creme de alisado
forte 2+ ou suave
2-, dependendo de:
> cor da madeixa e
da quantidade.
> da porosidade do
cabelo.

PRECAUÇÕES
Não lavar o cabelo nos 3 dias seguintes ao tratamento, nem usar elásticos ou
qualquer elemento que possa deixar marcas no cabelo.
Se deseja voltar a pranchar o cabelo uma vez realisado o tratamento, será
necessário voltar aplicar o Bálsamo de Keratina 6.
É acenselhável que a cliente utilize na sua casa, com o fim de realizar um
mantimento do tratamento de alisado, o Champô reconstrutor 4 e a
Máscara de keratina 5, para além do Balsamo 6, cada vez que deseja
pranchar o cabelo.
Não aplicar cor durante esta etapa.
O cabelo muito castigado ou muito descolorado não é aconselhável realizar
este tipo de tratamento de alisado.
Solicite o catalogo com os nossos produtos ligando para 0034 983477214 - 00800 4000 2000 ou também por e-mail info@postquam.
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O SISTEMA DE ALISAMENTO

DEFINITIVO
COM 0% FORMOL
www.postquam.com
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Esta linha apresenta duas utilidades fundamentais:
1.
Tratamento de alisado permanente 		
(entre 3 y 4 meses).
2. Tratamento de hidratação.
Nossa linha de Keratina é composta de:
1
Champô Preparador. 250 y 1000 ml.
2- Creme alisador suave. 200 ml.
2+ Creme alisador forte. 200 ml.
3
Neutralizante. 400 ml.
4
Champô Reconstrutor. 250 y 1000 ml.
5
Máscara de Keratina. 150 ml.
6
Bálsamo de Keratina. 75 ml.

Como aplicar o produto para o tratamento de alisado
1. Começamos a lavar o cabelo com o champô Preparador 1.
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2. 1. A continuação, passar o cabelo por água tíbia e retiramos
a humidade com uma toalha (Não aplicar máscara) .
3. Separar o cabelo em secçöes. Se observamos zonas do
cabelo muito castigadas como madeixas, seria conveniente
aplicar o PROTETOR PARA CABELOS POROSOS, antes de
iniciar o alisado.
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4. Aplicar o Creme alisador com uma trincha (utilisar luvas),
distribuindo de forma uniforme com ajuda de um pente,
começar pela nuca da raíz até as pontas.
Comprovar a elasticiade do cabelo cada 5 minutos.
5. Deixar atuar 15-20 minutos.

6
17

6. Passar por água tíbia e retirar a humidade com uma toalha.
7. Aplicar o Bálsamo 6 e repartir uniformemente pelo cabelo.
8. Secar o cabelo com secador e pranchar com pranchas.
9. Aplicar o Neutralizante 3 com ajuda de uma trincha
(utilizar luvas) procur que todo o cabelo fique empapado.
10. Deixar atuar 10-15 minutos, mantendo o cabelo mais
liso possível.

7

8

11. Retirar o produto com abundante água tíbia.
12. Lavar com o Champô reconstrutor 4.
13. Enxaguar com água tíbia.
14. Secar o cabelo com uma toalha.
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15. Aplicar a Máscara de keratina 5 uniformemente.
(Deixar atuar 10 – 15 minutos)..
16. Enxaguar com abundante água tíbia.
17. Finalmente, secamos o cabelo com o secador.
Os resultados obtidos são espetuaculares, brindando entre
3-4 meses de cabelo liso e brilhante, sem formol.
É aconselhável realizar um corte das pontas se estas estam
abertas ou castigadas, para assegurar um bom resultado.
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