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SHINE FORCE
SPONGE FREE EFFECT

Shine Force devolve instantaneamente aos cabelos a beleza, 
a unidade das cutículas e o brilho. Formulado com Semi di 
Lino, Ácido Hialurônico e Prodew 500®, repõe rapidamente 
a hidratação e nutrientes essenciais que deixam o cabelo 
sensivelmente mais nutrido e maleável. Sua prática embalagem 
com válvula permite a dosagem ideal para cada tipo de cabelo, 
diretamente no lavatório ou na criação de serviços exclusivos, 
como Escova de Brilho e Escova Cristal Force.

Resultado: Após a aplicação, os cabelos recuperam a beleza 
e a maciez, se tornando mais disciplinados e reflexivos.

Disponível nas versões:

Para 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. 

SEMI DI LINO 
Recuperação imediata

Desenvolvido a partir de elementos extraídos da semente do linho, Semi Di 
Lino fecha as cutículas deixando os cabelos extraordinariamente mais 
reflexivos e macios. 

NO LAVATÓRIO

1. Após lavar os cabelos, retire o excesso de água com uma toalha. 

2. Aplique Shine Force por toda extensão dos cabelos e deixe agir por 5 
minutos. Enxágue e finalize. 

ESCOVA DE BRILHO

1. Lave os cabelos com Shampoo Purificante Maxliss, seque com uma 
toalha e divida os cabelos em quadrantes.

2. Aplique Shine Force cobrindo todos os fios, com o auxílio de um 
pente. Deixe agir por 5 minutinhos e enxágue. Seque com uma toalha.

3. Aplique Shine Repair para dar brilho e proteção térmica e UV. Borrife 
na extensão do cabelo. Faça uma linda escova e aplique uma pequena 
quantidade de Shine Repair para finalizar. 


