Prime Ma zze foi desenvolvida para um alisamento perfeito em
cabelos loiros, extremamente amarelos, dourados e alaranjados. A
Prime Ma zze tem o poder de ma zar e pla nar os ﬁos enquanto alinha
a ﬁbra capilar. Sua fórmula é enriquecida com Algas Marinhas, Extrato
de Caviar, Carbono e Aminoácidos Naturais. Proporciona uma nutrição
e reconstrução Intramolecular, restabelecendo a elas cidade natural
dos ﬁos, deixando os cabelos macios, fortes, sedosos e sem frizz, assim
proporcionando uma expressiva e duradoura redução de volume.

PASSO A PASSO ALINHAMENTO TÉRMICO
PRIME MATIZZE

Prime One foi desenvolvida para proporcionar uma excelente
nutrição e reconstrução Intramolecular deixando os ﬁos mais
brilhantes e sem frizz, proporcionado uma expressiva e
duradoura redução de volume.

PASSO A PASSO ALINHAMENTO TÉRMICO
PRIME ONE

1º Passo: Sem lavar os cabelos, aplique o alinhamento térmico Prime
Ma zze começando pela raiz, respeitando sempre o couro cabeludo.
Para cabelos grossos, resistentes e muito amarelados ou dourados,
deixe agir por 60 minutos e enxágue 100%.
Para cabelos loiros ultra claros e ﬁnos: (misture 20ml da Prime Ma zze
com 100ml da Prime One), deixe agir por 40 minutos e enxágue por
completo.
Para retoque na raiz: Concentrar em abundância o produto na raiz,
respeitando o couro cabeludo. Faltando 15 minutos para terminar,
borrife água e com um auxílio de um pente e, leve o produto até as
pontas. Deixe por mais 15 minutos e enxágue.

1º Passo: Sem lavar os cabelos, aplique o Alinhamento Térmico
Prime One, começando pela raiz, respeitando o couro cabeludo.
Para cabelos volumosos, grossos e resistentes, deixe agir por 60
minutos e enxágue 70% do produto nos ﬁos.
Para cabelos loiros, coloridos e ﬁnos, deixe agir por 30 minutos e
enxágue 100% do produto nos ﬁos.
Para retoque de raiz, concentrar a Prime One abundância na raiz,
respeitando o couro cabeludo e, faltando 10 minutos para o
enxágue, umedecer os ﬁos com o borrifador de água, puxando com
o pente até as pontas. Deixe agir por mais 10 á 15 minutos e
enxágue.

2º Passo: Após o enxágue, com os cabelos ainda umedecidos faça
escova bem lisa em mechas ﬁnas, até perceber um brilho intenso nos
ﬁos dos cabelos (lembrando que, no momento da escova é a hora em
que estará deﬁnindo a estrutura lisa aos ﬁos ).
3º Passo: Pranche os cabelos no mínimo 10 vezes em mechas ﬁnas até
perceber o brilho intenso.

2º Passo: Após o enxágue, com os cabelos ainda umedecidos inicie
o processo da escova em mechas ﬁnas, até perceber um brilho
intenso nos ﬁos de cabelo. (Lembrando que no momento da escova
é a hora em que estará deﬁnindo a estrutura lisa aos ﬁos).
3º Passo: Pranche os ﬁos no mínimo 10 vezes cada mecha, até
perceber que os ﬁos estejam selados e com brilho intenso.

Finalização: Para dar um toque ﬁnal, u lize o Reparador de Ponta PRO
REPAIR.Obs: Os cabelos devem ser lavados após 72 horas e, no caso de
clientes que queiram lavar os cabelos no mesmo dia, voltar ao lavatório,
enxaguar e re rar todo o excesso do produto, sempre alinhando os ﬁos.
Aplique o Pro Help Amazon Bálsamo e deixe agir por 10 minutos,
enxágue e ﬁnalize como desejar.
Importante: Caso desejar aplicar outra química, após a Prime Ma zze,
faça um teste de mecha.

Finalização: Para dar um toque ﬁnal, u lize o Reparador de Ponta
PRO REPAIR. Obs: Os cabelos devem ser lavados após 72 horas e, no
caso de clientes que queiram lavar os cabelos no mesmo dia, voltar
ao lavatório, enxaguar e re rar todo o excesso do produto sempre
alinhando os ﬁos. Aplique o Pro Help Amazon Bálsamo e deixe agir
por 10 minutos, enxágue e ﬁnalize como desejar.
Importante: Caso desejar aplicar outra química, após a Prime One,
faça um teste de mecha.

