TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA
EM TEMPERATURA NEGATIVA

CRIOLIPÓLISE CAPILAR
CIRURGIA PLÁSTICA
PLEX - PROTEÇÃO COMPLETA

www.hairtoxx.com.br

SUMÁRIO
COMO PROCEDIMENTOS QUÍMICOS AFETAM A ESTRUTURA DO CABELO?

3

HAIR.TOXX: UM KIT, 3 SERVIÇOS

4

O ICE-COLD TREATMENT E COMO ELE CONGELA O CABELO DANIFICADO

6

DESCUBRA TUDO QUE O HAIR.TOXX PODE FAZER POR VOCÊ

8

COMPLEXO LIPOFÍLICO E ÁCIDO HIALURÔNICO

10

FROZEN MACHINE COMO ICE-COLD TREATMENT

12

FROZEN FLAT IRON COMO ICE-COLD TREATMENT

13

HAIR.TOXX COMO TRATAMENTO COMPLETO

14

HAIR.TOXX COMO PROTETOR DURANTE A DESCOLORAÇÃO

15

HAIR.TOXX COMO PROTETOR DURANTE A COLORAÇÃO

16

HAIR.TOXX COMO PROTETOR DURANTE ALISAMENTOS QUÍMICOS

17

PERGUNTAS FREQUENTES

18

COMO PROCEDIMENTOS QUÍMICOS
AFETAM A ESTRUTURA DO CABELO?
Coloração
Descoloração
Alisamento
A FUNÇÃO DA ESTRUTURA DO CABELO
A cutícula é a camada mais externa do fio do cabelo. Ela é coberta por uma
pequena camada de óleo natural, chamado sebo, que com a cutícula forma
um escudo protetor do córtex e da medula, as camadas mais internas do
cabelo. Essas camadas devem ser protegidas devido às suas importantes
funções, tais como dar cor e formato ao cabelo.
DANOS NATURAIS
Diariamente o cabelo é danificado por fatores naturais. Sol, sal e outros
elementos nocivos da natureza aceleram o processo de envelhecimento natural,
deixando o cabelo fraco e quebradiço.
DANOS QUÍMICOS
Além da exposição a elementos naturais, comum a todos nós, muitas mulheres
também submetem seus cabelos a procedimentos químicos, como alisamento,
coloração e descoloração. Muitas vezes esses tratamentos modificam as
camadas internas do cabelo e danificam severamente as externas. Quando se
trata de alisamentos com base química, muitos quebram efetivamente as pontes
dissulfídicas presentes no cabelo (as quais dão ao cabelo seu formato). Isso
reduz os níveis de queratina e remove nutrientes do cabelo que pode já estar
vulnerável por causa dos elementos naturais nocivos citados anteriormente.
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HAIR.TOXX:
UM KIT, 3 SERVIÇOS
1 - CRIOLIPÓLISE CAPILAR
UMA TECNOLOGIA PIONEIRA PARA CONGELAR O CABELO
A criolipólise capilar é um tratamento revolucionário para
recuperar os fios danificados e frágeis. Trabalhando com temperaturas
extremamente baixas, ela atua nos fios de dentro para fora, corrigindo e
repondo as fibras danificadas. Essa tecnologia congela os nutrientes e o
ácido hialurônico no córtex do cabelo, impulsionando e prolongando o
tratamento.
A busca pelo cabelo perfeito é uma preocupação constante! Não apenas o dano diário
natural (exposição ao sol e poluição, por exemplo), mas também os danos químicos
(como alisamentos, colorações e descolorações) desnaturam a pouca fibra íntegra que
poderia ter restado. Assim, o cabelo fica poroso, extremamente frágil e sem proteção.
A solução para ter cabelos perfeitos é simples: a finalização de tratamentos com
temperaturas negativas! Responsável por propriedades como brilho, sedosidade e
proteção, a criolipólise capilar promovida pelo frio demonstrou-se não só um agente
promotor de um aspecto saudável, mas também um grande aliado à proteção do córtex.
O Ice-Cold Treatment é uma técnica que dá aos tratamentos capilares um novo
grand finale, melhorando os resultados em menos tempo. Quando combinada com o
tratamento Hair.Toxx, a técnica do Ice-Cold Treatment se revela o caminho ideal para o
cabelo perfeito, promovendo força e resistência ao reconstruir o córtex danificado pelos
agentes químicos e finalizando a proteção com uma super selagem cuticular com
temperaturas negativas, promovendo a duração do tratamento por mais tempo e com
um resultado mais aparente.

4

2 - CIRURGIA PLÁSTICA
O TRATAMENTO MILAGROSO PARA CABELOS DANIFICADOS

O Hair.Toxx Full Treatment é uma reconstrução capilar completa! Sua
formula rica em Açaí e Complexo Lipofílico tem o poder de reverter todo
o dano causado por agentes naturais e processos químicos, coloração e
descoloração. Sua capacidade anti-oxidante proporciona hidratação e
reconstrução, rejuvenescendo a cutícula capilar.
Os resultados são visíveis logo após a primeira aplicação!
3 - PLEX - PROTEÇÃO COMPLETA
ATINJA OS MELHORES RESULTADOS DOS PROCEDIMENTOS
QUÍMICOS

Os cabelos totalmente danificados agora podem passar
por tratamentos químicos sem medo! O Revitalizing
Serum permite que o profissional trabalhe com
segurança total durante os procedimentos químicos,
coloração e descoloração.
Compatível como todos os serviços e tratamentos;
Não altera a aplicação dos tratamentos;
Não altera o tempo dos tratamentos;
Não altera a % do peróxido ou agente colorante;
Não altera o processo de preenchimento;
Penetração mais profunda do pigmento de cor;
Adiciona elasticidade, força e flexibilidae.
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O ICE-COLD TREATMENT E COMO ELE
CONGELA O CABELO DANIFICADO

Nosso inovador Ice-Cold Treatment
é o melhor jeito de congelar o cabelo danificado.
Esse tratamento abaixo de zero impulsiona os resultados
da reconstrução profunda feita com Hair.Toxx, tornando-o
mais efetivo e com ação mais rápida.

O Hair.Toxx Full Treatment é extremamente potente
porque não só protege o cabelo contra danos (naturais
e químicos) como também recupera as fibras
danificadas da cutícula capilar, principalmente aquelas
danificadas durante processos químicos como a
descoloração.
Como funciona o Ice-Cold Treatment ? Ele ajuda a
acelerar a transferência dos nutrientes para o cabelo e,
mais importante, ele aumenta o potencial de absorção,
permitindo que os fios do cabelo capturem níveis
maiores de nutrientes do Hair.Toxx Full Treatment.
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DUAS MELHORIAS PARA O SEU TRATAMENTO

-16°C
EXCLUSIVO
PARA SALÕES

A Frozen Machine e a Frozen Flat Iron são responsáveis
por impulsionar os resultados do Hair.Toxx Full Treatment e
garantem a absorção máxima de seus nutrientes. Ambas
atuam no nível molecular, criando um escudo ao redor do
fio do cabelo e reconstruindo-o de dentro para fora. São
utensílios revolucionários para um estilo de vida de
expressão capilar!
Essa tecnologia congela os nutrientes no córtex do cabelo,
preservando sua saúde. Desta forma, os nutrientes
fornecidos pelo Hair.Toxx Full Treatment conseguem atuar
por mais tempo nos fios, proporcionando mais nutrição e
proteção.
SOLUÇÃO PARA SALÕES DE BELEZA
A Frozen Machine é um tratamento de salão que atinge
-16°C para proteger o cabelo de todo tipo de dano! A rica
formulação composta por colágeno, ácido hialurônico e
Açaí é a combinação perfeita com a Frozen Machine

-5°C
SOLUÇÃO PARA USO EM CASA
A Frozen Flat Iron mantém o cabelo
danificado congelado em casa! É fácil de
aplicar e pode ser feita por você mesmo.
Tenha um cabelo maravilhoso todos os
dias! Combinada com o Hair.Toxx, ela
atinge -5°C para criar uma incrível
proteção contra o dano externo. Essa é a
melhor forma de manter seu cabelo
saudável e jovem sem sair de casa.

USO

DOMÉSTICO
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DESCUBRA TUDO QUE O HAIR.TOXX
PODE FAZER POR VOCÊ
ANTES, DURANTE E DEPOIS

NOS SALÕES

EM CASA

A MELHOR MANEIRA
DE TRATAR O
CABELO COM
TEMPERATURAS
SUBZERO!

+

Frozen Machine

Kit 2.300ml ou kit 1.1120ml

+

Frozen Flat Iron

Kit 140ml
3 aplicações

Reconstrução Profunda e Hidratação

A CIRURGIA PLÁSTICA
PARA SEUS CABELOS.

Bleaching and Color

PROTEÇÃO DURANTE:
PROCEDIMENTOS QUÍMICOS,
COLORAÇÃO,
DESCOLORAÇÃO,
ALISAMENTOS...

Proteção

TENHA UM CABELO
SAUDÁVEL USANDO O
HAIR.TOXX
VITALITY SHAMPOO
E A MÁSCARA
TODOS OS DIAS
Linha Vitality

Nutrição

Sem parabenos
Sem sulfato
Sem óleos minerais
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GENTLE CLARIFIER
LIMPEZA PROFUNDA
SHAMPOO PRÉ-TRATAMENTO

O Hair.Toxx Gentle Clarifier Shampoo remove completamente todos os resíduos e
acúmulos sem danificar ou pesar o cabelo. Ele prepara o cabelo para recber o
tratamento Hair.Toxx.

PROTECTIVE MASQUE
TRATAMENTO RECONSTRUTOR
E REGENERADOR

A HairToxx Protective Masque junta as cutículas e as fibras do cabelo, promovendo
maciez, elasticidade e textura. Ela deixa o cabelo radiante e macio ao toque.

REVITALIZING SERUM
NUTRIÇÃO E PROTEÇÃO

O Hair.Toxx Revitalizing Serum revitaliza o cabelo, agindo diretamente no córtex
para dar rejuvenescimento e proteção que previnem o cabelo de ficar fraco e
sem vida. O sérum também renova os níveis de hidratação dos lipídios do
cabelo.
Ele contém um avançado poder de restauração por causa de sua natureza
lipofílica. O sérum interage com a estrutura do cabelo, repondo a camada
lipídica natural perdida por causa dos danos naturais e químicos. Até os níveis
ais altos de degradação capilar podem ser revertidos com tratamentos com o
Revitalizing Serum. O sérum fortalece o cabelo danificado e enfraquecido,
fortificando a estrutura do cabelo de dentro para fora.
E ainda mais: além de hidratar e proteger o cabelo, o Revitalizing Serum permite
que o profissional deixe procedimentos químicos como coloração e
descoloração atuarem por mais tempo sem prejudicar o cabelo. Com isso você
pode chegar cores mais vibrantes, alcançando o loiro platinado tão desejado
com a segurança que o seu cliente merece!

HAIR.TOXX ICE-COLD TREATMENT
COLOQUE O CABELO DANIFICADO NO GELO

Ice-Cold Treatment é o melhor jeito de congelar o cabelo danificado. Esse
tratamento abaixo de zero impulsiona os resultados da reconstrução profunda
feita com Hair.Toxx Treatment ao congelar os nutrientes e as proteínas na
estrutura capilar, fazendo com que dure mais e aja mais profundamente.
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COMPLEXO LIPOFÍLICO, O CRIADOR DE
PONTES E PROTETOR PARA UMA
RECONSTRUÇÃO MAIS SAUDÁVEL
O Complexo Lipofílico do Hair.Toxx é feito de membrana de
colágeno revestida por proteína. Seu pequeno tamanho e
polaridade permite que o Complexo Lipofílico penetre fundo
nas fibras capilares, até o nível das membranas celulares
individuais. Essa penetração profunda permite que o sérum
interaja ativamente com o óleo presente nas estruturas
capilares.
Quando combinado com um alto nível de vitaminas
essenciais (providas pelo Açaí), esse processo gera uma
reconstrução multinível completa. Essa tecnologia molecular
de ponta tem alto potencial de compatibilidade fotoquímico
com as estruturas capilares e aumenta a lubrifricação entre e
dentro dos fios do cabelo.
Um cabelo sem danos é naturalmente hidrofóbico (repele a
água), enquanto o cabelo danificado ou envelhecido se
torna hidrofílico (absorve a água). Outra função do nosso
Complexo Lipofílico é restaurar e manter a barreira natural
do cabelo contra a água, tornando-o uma verdadeira
revolução cuidados capilares profissionais.

ÁCIDO HIALURÔNICO: O SEGREDO
CONTRA O CABELO FRACO
O ácido hialurônico, uma proteína de colágeno
naturalmente produzida por cabelos saudáveis, repara
os espaços entre o córtex e a cutícula com a sua
infusão, preenchendo as imperfeições e reconstruindo o
córtex danificado.
No cabelo saudável, o córtex (onde a maioria dos
pigmentos é depositada) e a cutícula (camada mais
externa do cabelo) são fortemente ligados. Quando o
cabelo é exposto a estresses químicos, naturais (como
sol e vento), manipulação física excessiva ou
simplesmente a passagem do tempo, essas ligações
enfraquecem e começam a quebrar, deixando o cabelo
com frizz, fraco e danificado.

10

AÇAÍ:
O PODER DA ANTOCIANINA
O Açaí é uma fruta brasileira rica em antocianina,
que provém um mecanismo protetor natural contra
estresses da natureza. Essa proteção é o elemento
chave da proteção criada pelo Hair.Toxx em volta
das cutículas do cabelo. O poder da antocianina
presente no Açaí protege o cabelo da
fotodegradação (danos solares) devido ao seu alto
nível de antioxidantes. A radiação UV presente na
luz do Sol pode ser o catalisador para sérios danos
capilares, incluindo a oxidação da melanina, a
degradação de aminoácidos e o desbotamento da
cor. Além disso, a oxidação dos lipídios das
estruturas capilares cria uma reação em cadeia, na
qual a superfície do cabelo se torna áspera e
quebradiça, expondo as cutículas e o córtex a
outros danos.
Além disso, o Açaí também é rico em proteínas,
vitaminas A e B1 e ácidos graxos essenciais,
incluindo o ácido linoleico (ômega 6) e o ácido
oleico (ômega 9). Essa alta densidade de
nutrientes é o que permite o Hair.Toxx rejuvenescer
cabelos danificados e sem vida, deixando-os novos
mais uma vez.

PRODUTOS ORIGINAIS
DA AMAZÔNIA
Esse produto foi formulado e
produzido utilizando
alternativas sustentáveis.
Ele é livre de sal e parabenos.
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FROZEN MACHINE COMO
ICE-COLD TREATMENT
A Frozen Machine atinge -16°C em apenas 60 segundos, garantindo máxima absorção dos
nutrientes presentes no Hair.Toxx. Exclusiva para salões, sua temperatura extremamente baixa cria
um escudo ao redor do fio do cabelo, congelando os nutrientes em nível molecular.

PASSO 1

Lave os cabelos com o Shampoo Gentle Clarifier.
Repita a operação se necessário.

PASSO 2

Retire o excesso de umidade dos fios com uma toalha.

PASSO 3

Misture 5ml do Revitalizing Serum à 20g da Protective
Masque. Em caso de cabelos finos, utilize 5ml do
Revitalizing Serum à 15g da Protective Masque. Utilize
a seringa e o pote dosador para auxiliar nas medidas.

-16°C
EXCLUSIVO
NOS SALÕES

PASSO 4

Aplique mecha a mecha em forma de terapia.

PASSO 5

Conecte a Frozen Machine na tomada (220V) e
ligue-a no botão lateral. Espere atingir a temperatura
de -16°C no visor.

PASSO 6

Separe o cabelo em mechas grossas e passe a
prancha 2 vezes em cada mecha.

PASSO 7

Ao terminar, desligue a Frozen Machine no botão
lateral e a desconecte da tomada.

PASSO 8

Enxague para remover o excesso da mistura e finalize
com uma escova.
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FROZEN FLAT IRON COMO
ICE-COLD TREATMENT
Para prolongar o tratamento do salão, a Frozen Flat Iron atinge -5ºC e pode ser aplicada pelo cliente.
Além disso, combinada com o tratamento home care do Hair.Toxx, ela renova o efeito do Hair.Toxx
Full Treatment, permitindo que o cabelo fique protegido por mais tempo.

PASSO 1

PASSO 5

Remova as placas térmicas da Frozen Flat Iron e
coloque-as no freezer por 2 horas.

Aplique a mistura no cabelo mecha a mecha
como tratamento.

PASSO 2

PASSO 6

Retire as placas térmicas do freezer, encaixe-as
na Frozen Flat Iron e comece imediatamente o
Ice-Cold Treatment passando-a 3 vezes em cada
mecha de cabelo.

Lave o cabelo com o Gentle Clarifier Shampoo.
Repita se desejar.

PASSO 3

Remova o excesso de água do cabelo com uma
toalha.

PASSO 7

Lave o cabelo com água fria.

PASSO 4

Misture 5ml do Hair.Toxx Revitalizing Serum com
20g da Hair.Toxx Protective Masque, usando a
seringa para ajudar a medir o Revitalizing Serum e
o bowl para ajudar a medir a Protective Masque.

PASSO 8

Finalize fazendo uma escova.

PASSO 9

Pronto! O cabelo danificado está congelado!

-5°C
EM
CASA

ANTES

DEPOIS
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HAIR.TOXX COMO
TRATAMENTO COMPLETO

ANTES

Quando usado antes de um procedimento
químico, o Hair.Toxx Full Treatment deve ser
aplicado a cada 10 dias para melhores resultados.
Ele garante a reposição regular dos nutrientes e
proteínas perdidos devido aos danos naturais
(como exposição ao sol, poluição e água salgada)
e protege o cabelo dos mesmos. Isso proporciona
brilho, movimento e elasticidade aos fios.

PASSO 1

Lave o cabelo com o Gentle Clarifier Shampoo. Repita
se desejar.

PASSO 2

Remova o excesso de água do cabelo com uma
toalha.

PASSO 3

Pegue 5ml do Revitalizing Serum com a seringa e
despeje no bowl.

PASSO 4
DEPOIS

Coloque 20g da Protective Masque no bowl. Para
cabelos finos, use apenas15g da Protective Masque +
5ml do Revitalizing Serum.

PASSO 5

Divida o cabelo em seções e aplique a mistura
uniformemente em cada seção.

PASSO 6

Cubra o cabelo com plástico filme e deixe agir por 15
minutos.

PASSO 7

Remova o plástico filme e lave bem o cabelo,
removendo todo o produto.

PASSO 8

Seque o cabelo com uma toalha e finalize com uma
escova.
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HAIR.TOXX COMO PROTETOR
DURANTE A DESCOLORAÇÃO
Descoloração
Luzes
Balayage
Ombré
Nós acreditamos que nenhuma mulher deve ter
que escolher entre ter um cabelo platinado ou
saudável. Usando o Hair.Toxx Revitalizing Serum
durante a descoloração, luzes, balayage, ombré
ou qualquer outro processo de descoloração
você garante uma transformação segura,
evitando problemas como ressecamento,
opacidade e falta de brilho.

ANTES

PASSO 1

Misture 10ml do Revitalizing Serum com 200ml do
descolorante (pó descolorante + peróxido);

PASSO 2

Continue normalmente com o processo;

PASSO 3

Quando atingir a cor desejada, lave bem o cabelo
removento todo o produto.

PASSO 4

Se necessário, ou desejar, aplique um tonalizante
no cabelo para ajustar a cor (opcional);

PASSO 5

Aplique a Protective Masque e deixe agir por 15
minutos. Depois disso lave bem o cabelo para
remover o produto;

DEPOIS

PASSO 6

PRONTO! O resultado é um cabelo saudável e
bonito em qualquer cor, até platinado!
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HAIR.TOXX COMO PROTETOR
DURANTE A COLORAÇÃO
Entre a descoloração e a coloração, grande
parte das pessoas acredita que a primeira é
mais nociva ao cabelo. Entretanto, não
podemos esquecer quão potencialmente
nociva a segunda pode ser. O Hair.Toxx
Revitalizing Serum protege seu cabelo,
permitindo que você aplique qualquer tipo de
coloração imediatamente depois de
descolorir o cabelo.
PASSO 1

Mistute 1,5ml do Revitalizing Serum com 100ml
do colorante (toner + peróxido);

PASSO 2

Continue normalmente com o processo;

PASSO 3

Quando atingir a cor desejada, lave bem o
cabelo removento todo o produto.

PASSO 4

Aplique a Protective Masque e deixe agir por 15
minutos. Depois disso lave bem o cabelo para
remover o produto;

PASSO 5

PRONTO! O resultado é um cabelo saudável e
bonito em qualquer cor!
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HAIR.TOXX COMO PROTETOR DURANTE
ALISAMENTOS QUÍMICOS
O alisamento pode deixar seu cabelo macio e
lindo, mas por ser um processo químico ele
também tem sérias consequências. Todo
processo químico diminui a hidratação e os
nutrientes do cabelo, e o alisamento não é uma
exceção. Adicionar o Revitalizing Serum ao
processo de alisamento protege as ligações de
sulfato que normalmente são quebradas nesses
procedimentos e garante a saúde, a maciez e o
brilho do cabelo.

PASSO 1

Mistute 5ml do Revitalizing Serum com 100ml do
creme alisante;

PASSO 2

Continue normalmente com o processo;

PASSO 3

Aplique a Protective Masque e deixe agir por 15
minutos. Depois disso lave bem o cabelo para
remover o produto;

PASSO 4

PRONTO! O resultado é um cabelo saudável e
bonito em qualquer estilo!
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PERGUNTAS FREQUENTES
O que é o Hair.Toxx?
Hair.Toxx é um tratamento completo que protege
o cabelo contra fatores externos, tanto naturais
quando químcios. Hair.Toxx pode ser usado antes,
durante ou depois de qualquer procedimento
químico, assim como pode fazer parte da rotina
dos cuidados com o cabelo.
Eu devo me preocupar com algum tipo de
químico nocivo na fórmula do Hair.Toxx?
Não. Hair.Toxx não contém silicone, sulfatos,
ftalatos, DEA, aldeídos e nunca é testado em
animais.
Como posso usar o Hair.Toxx?
Como o Hair.Toxx é um produto com múltiplas
funções, ele pode ser usado de diferentes formas.
Pode ser usado como um protetor durante os
processos de coloração, descoloração e
alisamento. Como tratamento completo, Hair.Toxx
deve ser usado regularmente a cada 10 dias.
Posso usar apenas o Revitalizing Serum
sem usar a Protective Masque?
A Protective Masque usa os mesmos ingredientes
ativos que o Revitalizing Serum.
Entretanto, desenvolvido em forma de creme para
uma aplicação mais fácil e usada no tratamento
completo do Hair.Toxx, esse terceiro passo é
essencial em todos os procedimentos para obter
melhores resultados. Ele une as ligações
dissulfídicas remanescentes antes e depois do
procedimento, restaurando a força, a estrutura e a
integridade do cabelo.
O procedimento pode ser usado em todos
os tipos de cabelo?
Sim. O tratamento Hair.Toxx foi desenvolvido para
recuperar qualquer tipo de cabelo danificado.
Quanto tempo leva a aplicação do
Hair.Toxx?
Devido a suas múltiplas funções, a duração do
tratamento Hair.Toxx pode variar de acordo com
cada procedimento. Quando usado como
tratamento completo, por exemplo, a aplicação

dura cerca de 2 horas, porém quando usado
durante o processo de descoloração pode durar
mais que esse período.
O uso do Hair.Toxx durante outros
procedimentos altera o tempo do processo?
Não! Hair.Toxx apenas melhora os resultados do
procedimento sem fazer com que dure mais
tempo.
Se eu usar o Hair.Toxx durante a
descoloração ele pode diminuir o efeito da
cor?
Não! O que o Hair.Toxx faz é criar novas pontes
dissulfídicas e proteger as que já existem
durante esse tipo de procedimento, preservando
a saúde do cabelo. Ele não aumenta nem
diminui a ação do peróxido, ele apenas cuida
da estrutura do fio.
Como e com qual frequência o
tratamento completo do Hair.Toxx deve ser
refeito?
Ele deve ser refeito no máximo a cada 10 dias,
realizando a aplicação completa do tratamento.
O produto pode ser aplicado após o
alisamento?
Sim, o Hair.Toxx é completamente compatível
com muitos outros tratamentos capilares no
mercado, tais como alisamento (que usa
hidrogenetos de sódio, hidrogenação de
guanidina e hidróxido de sódio), processos de
coloração e descoloração (como ombré,
balayage e mechas). Também pode ser usado
durante esses procedimentos.
O que devemos fazer para prolongar o
efeito saudável e manter meus cabelos
brilhantes, suaves e resistentes?
Usar os produtos certos faz toda a diferença no
resultado final de qualquer tratamento capilar.
Recomendamos a utilização de toda a linha
Hair.Toxx Home Care para manter o efeito por
mais tempo e garantir a saúde dos cabelos.
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Como introduzo Hair.Toxx para meus
clientes?
Pergunte ao seu cliente se eles gostariam de
um "upgrade no serviço de descoloração". O
cliente irá perguntar "o que é?". Sua resposta
será "Hair.Toxx vai fazer seu cabelo mais forte,
mais saudável e sua cor vai durar mais
tempo. Eu vou misturar o Revitalizing Segum
diretamente com a sua cor e, em seguida,
aplicar a Protective Masque para selar as
cutículas. Isso fará uma grande diferença na
saúde do seu cabelo ".
Que tipo de produtos de cuidados em
casa pode ser usado?
Recomendamos a linha de manutenção
Hair.Toxx, que garante resultados duradouros:
• Vitality Shampoo 300ml - infundido com
Açaí Berry
• Vitalidade Masque 300ml - infundido com
Açaí Berry
A linha de manutenção Hair.Toxx deve
ser usada diariamente?
Dependendo de quantas vezes o cabelo é
lavado, o efeito do tratamento pode durar
mais tempo. O uso diário da linha de
manutenção ajuda a manter essa proteção
mesmo ao lavar o cabelo regularmente
durante a semana.
Como é possível melhorar os
benefícios da linha de manutenção?
Deixe a Vitality Masque agir por mais tempo
(10min) uma vez por semana para nutrir
intensamente os fios. Para uma hidratação
adicional e mais completa, misture a Vitality
Masque com algumas gotas de óleo para
melhorar os resultados.
O que é o Ice-Cold Treatment?
O Ice-Cold Treatment é o melhor jeito de
congelar o cabelo danificado. Enquanto o
Revitalizing Serum e a Protective Masque
fornecem os nutrientes essenciais para
recuperar o cabelo a uma condição saudável,
a Frozen Flat Iron proporciona uma melhora

incrível nos resultados. Ela congela nutrientes
importantes diretamente no fio,
proporcionando uma maior absorção dos
benefícios do Açái, do Ácido Hialurônico e do
Complexo Lipofílico.
A Frozen Machine ou a Frozen Flat
Iron pode ser usada para alisar o cabelo?
Não. Ambas foram especialmente criadas
para aperfeiçoar o tratamento de reconstrução
capilar feito com Hair.Toxx Treatment.
Como funciona o Ice-Cold Treatment?
Ele congela os nutrientes presentes no
tratamento Hair.Toxx Full Treatment no quando
eles entram em contato com o cabelo. A alta
taxa de absorção garante o rápido bloqueio
dos nutrientes no interior do fio e garante que
ele receba o máximo possível de benefícios do
tratamento.
Por quanto tempo as placas térmicas
da Frozen Flat Iron devem ficar no freezer?
As placas térmicas devem ficar no freezer por
pelo menos 2 horas antes de começar o
tratamento. Uma vez fora do freezer elas
devem ser utilizadas imediatamente
O que devo fazer para usar a Frozen
Machine?
Você deve conectar a Frozen Machine na
tomada (220V) e liga-la no botão lateral.
Espere até que apareça -16°CV no visor e
então passe a prancha no cabelo. Ao finalizar,
desligue a Frozen Machine no botão e
desconecte da tomada.
Qual a diferença entre a Frozen
Machine e a Frozen Flat Iron?
A Frozen Machine é um equipamento de uso
profissional exclusivo e requer conhecimentos
técnicos específicos para seu manuseio. A
Frozen Flat Iron é uma prancha de fácil uso e
pode ser usada por qualquer pessoa em casa.
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