


X-TEND SYSTEM REDUTOR ECOLOGIC

O Redutor X-Tend System L’ovenze é uma fórmula enriquecida com ativos 
importantes no tratamento dos �os. Hidrata profundamente os �os e 
reforça as ligações internas e externas mantendo a escova lisa por mais 
tempo, sela �rmemente as cutículas, corrigindo a porosidade, reduzindo o 
volume e as ondas. Sua fórmula é de fácil aplicação o que garante um 
ótimo rendimento, deixando os cabelos disciplinados, eliminando o frizz e 
proporcionando  brilho  extraordinário.

Composição: Proteína, Óleo de Baobá, Óleo de Ojon.
Óleo de baobá: proporciona hidratação e reposição de água imediata. 
Excelente  hidratante,  garante  brilho,  maciez  e  proteção  da  cor;
Ojon oil: rico em lipídios, mantém a estrutura dos �os e auxilia na 
manutenção da coloração. 

PASSO A PASSO/ PROCEDIMENTO
1. Lavar os �os com o Shampoo Anti-resíduos X Tend System por duas ou 
três  vezes  até  remover  totalmente  as  impurezas.  Enxaguar  bem;
2. Desembaraçar os �os e secar de 80% a 100% a umidade dos �os, com o 
secador, sem  escovar;
3. Usando luvas de proteção, aplique o Redutor X Tend System mecha por 
mecha, sempre alinhando o �o. Aplicar o produto do comprimento às 
pontas, e em seguida da raiz  até as pontas, repetindo esse movimento 
para  garantir  uma aplicação uniforme e e�caz; Obs: Pode aplicar o 
Redutor Ecologic mecha por mecha, com o auxílio de um pincel, 
distribuindo,  com  um  pente  de  dentes  médios,  de  maneira  uniforme;
4. Deixe  o  produto  agir  por  volta  de  30  a  60  minutos;
5. Enxague quase todo o produto do cabelo; (Para melhor aproveitamento 
desta  etapa,  leia  as observações a seguir, referentes a cada tipo de 
cabelo);
6. utilize  o  secador,  sempre  alinhando  mecha  a  mecha,  para  a 
secagem;
7. Posteriormente passe a prancha de 10 a 15 vezes em mechas �nas para 
um perfeito selamento;
8. Em cabelos loiros utilizar prancha a 180º. Finalize como desejar.

OBSERVAÇÕES
Cabelos loiros: retirar de 80 a 90% o produto do cabelo e utilizar 
temperaturas entre 160ºC a 180ºC para secagem e selamento dos �os. 
Quanto  mais  for  trabalhado  o  cabelo  com a prancha, melhor o 
resultado,  o  que  permitirá  até  a  lavagem  no  mesmo  dia.
Cabelos naturais (sem coloração arti�cial): o produto não precisa ser 
retirado,  podendo-se  deixar uma pausa de 30 a 60 minutos entre 
secagem e selamento. Utilizar a prancha de titanium em temperatura de 
230ºC.

PRECAUÇÕES
O alisamento pode ser realizado em cabelos que contenham amônia, 
hidróxidos e guanidina, decorrentes de procedimentos químicos. 
Entretanto,  não  se  deve  reaplicar  os produtos  da  linha  de  alisamento 
até  que  o  cabelo  cresça  a  ponto  de  retoque.


