
REDUÇÃO DE INTENSA DE VOLUME COM PREENCHIMENTO INTRACAPILAR

SPONGE FREE EFFECT

Sem Formol. Sem Glutaral. Fórmulado com os melhores ativos de 
preenchimento e selagem capilar, Sponge Free Effect reduz intensamente 
o volume dos cabelos e o inchaço causado pelo esponjamento da fibra 
capilar, densificando e selando o fio, deixando um liso caracteristicamente 
perfeito. Traz em sua formulação Prodew 500® e Ácido Hialurônico, que 
reintegram e reconstroem a fibra capilar em zonas danificadas, devolvendo 
seu balanço e eliminando o efeito esponja. O poder reestruturante da 
Argila Branca e o inovador Óleo de Amarula, proporcionam hidratação, 
maleabilidade, brilho e máximo efeito natural e radiante.

Resultado: Redução de volume intensa para todos os tipos de cabelos com 
reparação e reestruturação de dentro para fora, reflexão de luz e efeito 
liso natural. 

Disponível nas versões:

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 
dos cabelos. 

ARGILA BRANCA 
Ação remineralizante para os fios

A Argila Branca ou Caulim é uma argila primária composta de silicato de alumínio 
hidratado com diversos minerais. Entre os quais destacam-se os de silício, que 
proporcionam ação purificante, adstringente e remineralizante.

ÓLEO DE AMARULA 
Adição intensa de agentes emolientes na fibra capilar

O Óleo de Amarula, uma pequena fruta das savanas sul-africanas, traz diversos 
benefícios aos cabelos. Entre eles, destacam-se as propriedades intensamente 
nutritivas, que restauram a fibra capilar de dentro para fora e a hidratação 
profunda que fornece disciplina aos cabelos.

1. Lave os cabelos com Shampoo Purificante Step 1 e retire o 
excesso de água com uma toalha.

2. Se o cabelo for virgem ou resistente, avance esta etapa e vá 
para o passo 3. Para cabelos desgastados, descoloridos ou muito 
fragilizados, aplique Reconstrutor Soft Step 2 e 4 em mechas 
largas em todo o cabelo. Deixe agir por até 1 minuto. Enxágue 
completamente os cabelos. Super dica: O Reconstrutor Soft é uma 
reconstrução poderosa para os cabelos. Não precisa aquecer ou 
deixar mais do que um minuto. 

3. Seque os fios em 70%. Divida os cabelos em 4 partes e aplique 
Redutor de Volume Strong Step 3 mecha a mecha. Em cabelos 
virgens ou muito resistentes, deixe agir por                                15 
minutos. Seque os fios com secador e pente e aplique a prancha 
de 8 a 10 vezes em cada mecha.

4. Ainda no lavatório, aplique Reconstrutor Soft Step 2 e 4 
novamente e deixe por 5 minutos. Enxágue e veja que lindo 
resultado!

*Quanto mais fina a mecha, melhor o resultado. Mantenha a 
temperatura da prancha em 180°C. 


