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D
imagine

esde o início da civilização o cabelo é considerado
fundamental para identidade estética. O comprimento,
o formato do corte e respetivo enquadramento com
o

rosto,

fornecem-nos

informações fundamentais

sobre a personalidade de todas as pessoas. Agora

poder

sobressair

ainda

mais

os

traços

faciais

com

um alisamento perfeito, que trata e nutre os fios enquanto
o

transforma.

Essa

é

a

proposta

da

Coffee

Gold

by

Evan.

Juntando os melhores componentes do mercado com o poder dos
extratos naturais de coco, amla e café, o resultado alcançado será
sempre um alisamento duradouro e saudável.

PASSO A PASSO
Keratin
{01 Preparação: Lave o cabelo.
Aplique o Passo 1 - Start Shampoo
e envolva bem o cabelo. Não precisa
de esfregar o couro cabeludo. Deixe
atuar 10min em cabelos médios
e 20min em cabelos difíceis. Enxaguar.

Materiais Necessários

{02 Seque 80% com um secador.

Temperatura e Repetições:

{03 Divida o cabelo em 6 partes
iguais.
{04 Aplique o Passo 2 - Keratin,
a 1cm da raiz até às pontas
envolvendo todo o cabelo
e espalhando com um pente fino.
{05 Deixe agir por 20 minutos.
Remova o excesso de produto
com um pente extra fino.
{06 Seque os cabelos 100%
com um secador e ar morno.
Não é necessário escovar.

Secador de cabelo profissional, mola
de cabelo, luvas de proteção, escova,
pente fino, taça medidora e prancha.

Cabelo natural
e fino:
Prancha: 210º
Raiz: 6 a 8 vezes
Extensão: 6 a 8 vezes
Pontas: 2 a 3 vezes

Cabelo fino,
descolorido
e danificado:
Prancha: 180º
Raiz: 6 a 9 vezes
Extensão: 5 a 7 vezes
Pontas: 1 a 3 vezes

Cabelo pintado,
com frizz e ondulado:
Prancha: 230º
Raiz: 6 a 12 vezes
Extensão: 6 a 12 vezes
Pontas: 3 a 6 vezes

Cabelo natural
e grossso:
Prancha: 230º
Raiz: 10 a 12 vezes
Extensão: 15 vezes
Pontas: 5 a 8 vezes

{07 Após secar o cabelo,
divida em madeixas finas
e passe a prancha de acordo
com a tabela. Insista mais
vezes junto da raiz e da nuca.
Repita até sentir o cabelo
totalmente solto.

Comprimento de cabelo e quantidade de produto:

{08 Depois de esticar, enxague o
cabelo, aplique o Passo 3 - Hair Mask
e deixe atuar de 10 a 20min.
Retire o produto com água.

Tempo de pausa:

Comprido:
20g a 30g

Mediano:
30g a 40g

Extra-Comprido:
50g a 60g

Fino:
20 minutos
Difícil:
20 minutos

Keratin

Frizado:
20 minutos
Veja online

{09 Finalize com um secador
de cabelo ou como desejar.

Curto:
10g

Coffee Gold - Queratina, desenvolvido para
o cabelo com volume excessivo. Reduz o
volume e trata o cabelo em profundidade
oferecendo-lhe a suavidade e brilho naturais
da fibra capilar. A combinação perfeita entre
a queratina, arginina com a conjugação de
aminoácidos extraídos do café recupera o
cabelo de forma intensa, protegendo-o e
devolvendo-lhe o seu movimento natural.

