
DESCOLORI, E AGORA?
Um guia sobre como cuidar do cabelo 

após a descoloração!

Usar os produtos de maneira correta na hora 
da limpeza de seu cabelo é fundamental!

Como lavar ? 

Shampoo: Lave e enxágue duas vezes.

Máscara: Seque o excesso de água do cabelo e aplique a 

máscara. Pentei os fios para uma melhor absorção do produto, 

hidratando e facilitando o desembaraço do cabelo após a 

lavagem. Deixe agir por 10 minutos e enxágue.

Condicionador: Aplique-o para selar as cutículas dos fios e deixe 

agir por 3 minutos.

Extra: Nas 3 primeiras semanas após a descoloração, substitua sua 

máscara pelo Passo 3 da Bond Angel da Braè todas as vezes que 

lavar o cabelo.

 

2 Bons produtos são seus aliados
Produtos de qualidade fazem a diferença! Nós indicamos: 

Linhas Fusion, Oil Reflection e System Professional da 
Wella Professional e Bond Angel, Revival e Divine da Braè.

DESCOLORI, E AGORA?

11

2



3
Sérum: Um produto insdispensável! 

Divida o cabelo ao meio, aplique 5 gotas em cada 

uma das partes e penteie. Quando os fios estiverem 

secos, aplique mais 2 gotas de cada lado.

Leave-in: Em caso de cabelos extremamente secos, aplique-o no 

cabelo molhado antes de pentear. Não enxágue. 

Protetor térmico: Use-o sempre que secar, pranchar ou fazer 

ondas no cabelo.

Não se esqueça das pontas

4 Não super aqueça seu cabelo! 
Seque seu cabelo completamente antes de fazer uma escova 
ou outro procedimento. Não use secador ou prancha em alta 

temperatura, nem lave o cabelo com água muito quente. 

5 Nutrição é vida!

6 A cada 3 ou 4 meses...
Volte ao seu cabeleireiro e faça um Color Service para manter 

o tom do seu loiro lindo o ano todo.

A cada 6 semanas, faça uma nutrição com o seu cabeleireiro 
para manter seu cabelo saudável.
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Use o shampoo
duas vezes ao 
lavar o cabelo 

Nas primeiras três 
semanas após 

descolorir, substitua a 
máscara pelo Passo 

3 da Bond Angel

Deixe o 
condicionador

agir por 
3 minutos

Util ize o Sérum 
independente 
do seu tipo 
de cabelo 

Util ize Protetor 
Térmico sempre 
que for secar e 
pranchar os fios

Não use o 
secador muito 

quente

Faça nutr ições 
no salão 

regularmente

A cada 4 meses 
faça um 

Color Service

Para o guia 
completo, 

use o QR code!
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