Um tratamento capilar com o que há de melhor
no mercado de cosméticos. Associa a ação Detox com a
resistência do Carbono. Com KARBON MAXX sua
cliente terá vários benefícios em poucos passos. Desde
uma

desintoxicação

do

couro

cabeludo

até

o

crescimento do fio. Este tratamento não tem contra
indicações e o resultado já pode ser visto e sentido na
primeira aplicação.
O tratamento desintoxica a fibra e o couro
cabeludo, repondo completamente o carbono capilar.
Resultando em cabelos lindos e resistentes. É rico em hortelã, alecrim, gengibre e menta.
O hortelã é um tônico bactericida natural que controla a oleosidade do couro. Age
retirando a gordura da raiz, desobstruindo os poros. Dessa forma, os nutrientes tem livre
acesso ao bulbo capilar.
O alecrim é uma das plantas mais ricas em antioxidantes e óleos essenciais que
combatem os radicais livres. Logo, é um bom nutritivo. Regenera, cessa queda e estimula o
crescimento.
O gengibre é responsável por combater a queda do cabelo, devolver vida e combate
a caspa. Aumenta a microcirculação periférica do couro, favorecendo o crescimento dos
fios. Possui ácidos graxos, excelentes para o crescimento do cabelo.
A menta confere propriedades refrescantes ao produto e estimula o crescimento
dos fios. Graças à ela, a sensação de cabelo limpo prolonga-se por mais tempo.
A linha KARBON MAXX da KOPEN HAIR é composta por 4 (quatro) produtos:

Peeling Capilar Karbon Maxx Kopen Hair (300ml)
Na primeira etapa acontece a limpeza do couro
cabeludo. Remove-se o excesso de resíduos deixados por
produtos que são usados com frequência e não saem
facilmente nas lavagens habituais, equilibrando a função as
glândulas sebáceas. Isso tudo sem agredir o couro cabeludo.
Promove hidratação e ativação da microcirculação
periférica do couro cabeludo, tonificando-o. Além da gostosa sensação refrescante
proporcionada pelo extrato de hortelã e mentol.

Shampoo Purificante Karbon Maxx Kopen Hair (1L)
Com extratos de alecrim, a segunda etapa
proporciona uma limpeza efetiva no fio sem agredir
ou ressecar. O mentol também está presente na
composição para prolongar a sensação de frescor.
Nesse momento, equilibramos a oleosidade dos
fios e preparamos o cabelo para receber a nutrição.

Máscara Nutritiva Karbon Maxx Kopen Hair (1kg)
Com as etapas de limpeza do couro cabeludo e do fio
concluídas, inicia-se a reposição hídrica, proteica e lipídica. Isso
acontece através da reposição de carbono no fio. Com isso,
fortalecemos as ligações de aminoácidos, potencializando e
permitindo a melhor absorção dos ativos contidos no produto.
Desta forma os cabelos permanecem hidratados e macios por um
espaço maior de tempo. Por ser máscara, é altamente nutritiva e
emoliente. Tem poder de hidratar, nutrir e fortalecer a fibra
capilar.
Cerca de 50% da composição do fio é feita de carbono.
Porém, as agressões causadas pelo tempo, químicas e prancha,
decompõe este mineral.

A Máscara Nutritiva KARBON MAXX possibilita a reposição deste mineral e
fortalece as ligações entre os aminoácidos, potencializando a hidratação e permitindo a
melhor absorção dos futuros produtos usados neste cabelo. Com isso, teremos cabelos
macios, brilhantes e saudáveis por muito mais tempo. Essa etapa também aumenta a
resistência e elasticidade do fio.

Bálsamo Revitalizante Karbon Maxx Kopen Hair (1L)
Com extratos de gengibre associados a compostos
nano tecnológicos que agirão como selante natural, o
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tratamento. Desta forma, os nutrientes que foram
depositados no fio permaneceram por muito mais tempo
dentro da fibra capilar. Resultando em um cabelo
extremamente selado, com brilho intenso, sedoso e
desembaraçado.

Manutenção Karbon Maxx
Após o tratamento no salão, é importante manter
os cuidados em casa, pois são tão importantes quanto. A
linha de manutenção Karbon Maxx proporciona a mesma
qualidade dos produtos profissionais. É um poderoso
antioxidante que previne o desbotamento, combate o
envelhecimento do fio e mantém o cabelo radiante por
muito mais tempo. Promove a desobstrução do folículo
piloso e a assepsia do couro cabeludo, favorecendo o crescimento do cabelo. Além de
proteger o fio, manter a umidade e controlar o frizz até a próxima sessão do tratamento
Karbon Maxx. A linha é livre de sal e com Ph balanceado.

PASSO A PASSO
1. Borrife o Peeling Capilar Karbon Maxx Kopen Hair no couro cabeludo,
massageando suavemente com as pontas dos dedos.
2. Deixe agir por 3 (três) minutos e enxágue.
3. Higienize os fios com o Shampoo Purificante Karbon Maxx Kopen Hair, da raiz às
pontas.
4. Enxágue e, caso necessário, repita a operação.
5. Aplique a Máscara Nutritiva Karbon Maxx Kopen Hair em todo o comprimento
dos cabelos úmidos, enluvando os fios. Evite o couro cabeludo.
6. Deixe agir por 5 (cinco) minutos para máxima hidratação.
7. Enxágue em abundância.
8. Aplique o Bálsamo Revitalizante Karbon Maxx Kopen Hair em todo o
comprimento do cabelo, massageando os fios suavemente para o perfeito selamento das
cutículas. Evite o couro cabeludo.
9. Enxágue com água em abundância.
10. Finalize como desejar.
Atenção: Para que o produto seja eficaz é necessário um mínimo de 4 (quatro) aplicações,
uma por semana. Simultaneamente ao tratamento no salão de cabeleireiro, a cliente deve
fazer a manutenção em casa com o Kit Home Care. Posteriormente, uma sessão a cada 3
(três) ou 4 (quatro) meses para manutenção dos resultados.

ENTENDENDO O CARBONO

Você já deve saber que o grafite e o diamante são formados apenas de carbono.
Eles têm em sua formulação átomos de carbono ligados entre si. Contudo, estas ligações
de átomos estão dispostas de maneiras bem diferentes com objetivos que nada têm em
comum. Desta forma temos dois materiais formados da mesma matéria, mas com valores e
funções completamente diferentes.
No caso do diamante, os átomos formam
entre si ligações muito mais fortes (ligações
covalentes), cada átomo se liga com mais quatro
átomos de carbono, e assim sucessivamente,
formando uma rede tridimensional.
Já com o grafite, os átomos de carbono
também estão ligados entre si, mas apenas a outros
três átomos de carbono, formando uma rede em
folha.
As camadas que ligam o grafite, por sua vez,
são muito fracas. Tão fracas que quando passamos
a mão quebram-se. Ou ainda, quando deslizamos o lápis pelo papel, lá ficam fragmentos de
grafite que nos possibilitam a escrita.

IMPORTÂNCIA DO CARBONO NO FIO

Você sabia que os fios de cabelo possuem carbono em sua composição? Este
elemento é parte dominante das madeixas, cerca de 50% do cabelo é composto por
carbono. Porém, com a utilização de químicas, chapinha, secador, ação do sol, cloro,
poluição, entre outras coisas, ele vai se decompondo. Os cabelos ficam ressecados, fracos,
quebradiços e sem vida, as hidratações já não fazem tanto efeito. É nesse momento que a
reposição de carbono se faz necessária.
O tratamento a base de carbono também se destaca quando o problema é queda,
caspa ou seborreia. O tratamento fortalece a ligação entre os aminoácidos (proteínas),
potencializando a hidratação e permitindo melhor absorção dos ativos.
Quando o carbono do fio é recomposto, as hidratações, por exemplo, são
potencializadas, pois a porosidade da fibra é corrigida, retendo a água nos fios, e
proporcionando um excelente resultado. Além disso, aumenta a resistência e a
elasticidade, formando uma espécie de barreira protetora contra as agressões do dia a dia.
Com a linha KARBON MAXX KOPEN HAIR, a cliente terá uma diminuição drástica da
queda, além de ajudar no crescimento dos fios ainda existentes. Resultando em cabelos
hidratados, brilhantes e macios por mais tempo.

PERGUNTAS FREQUENTES
1. O que é KARBON MAXX?
R: KARBON MAXX é uma linha desenvolvida para realizar a desintoxicação do couro e repor
o carbono do fio. Proporcionando um cabelo saudável e resistente.

2. Qual a função do KARBON MAX no fio do cabelo?
R: A função do produto é efetuar a limpeza profunda do couro, controlando a oleosidade e
favorecendo o crescimento. Além de repor as ligações de carbono perdidas ao longo do
tempo, fortalecendo e evitando a queda.

3. Serve para qual tipo de cabelo?
R: O produto pode ser usado em todos os tipos de cabelo, mas é indicado principalmente
para os fracos, quebradiços e oleosos.

4. Possui incompatibilidade?
R: Não possui nenhum tipo de incompatibilidade.

5. Quantos produtos compõe o kit profissional?
R: O kit é composto por 4 (quatro) passos. São eles: Peeling Capilar, Shampoo Purificante,
Máscara Nutritiva e Bálsamo Revitalizante.

6. Qual a função do passo 1, o Peeling Capilar? E o principal ativo?
R: Fazer a limpeza do couro cabeludo, remover o excesso de resíduos deixados por outros
produtos, equilibra a função das glândulas sebáceas, promove a ativação da
microcirculação do couro cabeludo, tonifica e hidrata. O principal ativo é hortelã e mentol.

7. Qual a função do passo 2, o Shampoo Purificante? E o principal ativo?
R: Promove a limpeza efetiva do fio, equilibra a oleosidade e prepara para a nutrição. O
principal ativo é alecrim.

8. Qual a função do passo 3, Máscara Nutritiva? E o principal ativo?
R: Promove a reposição hídrica, proteica, lipídica e, a mais importante de todas, a
carbônica. Os principais ativos são alecrim, gengibre e carbono.

9. Qual a função do passo 4, Bálsamo Revitalizante? E o principal ativo?
R: Sela o fio naturalmente. O principal ativo é gengibre.

10. Quantas sessões são indicadas para que o resultado seja satisfatório?
R: Para que o produto seja eficaz é necessário um mínimo de 4 (quatro) aplicações, uma
por semana. Posteriormente, uma sessão a cada 3 (três) ou 4 (quatro) meses para
manutenção dos resultados.

11. É necessário o uso da manutenção?
R: Simultaneamente ao tratamento no salão de cabeleireiro, a cliente deve fazer a
manutenção em casa com o Kit Home Care. Dessa forma, o resultado será eficaz.

12. Qual a importância do carbono no fio de cabelo?
R: O carbono é responsável por efetuar as ligações entre os aminoácidos (proteínas).
Quando essas ligações estão completas e saudáveis, os ativos regem de forma melhor no
fio, tornando a absorção melhor. Inclusive, potencializando futuro tratamentos.

13. O KARBON MAXX interfere no resultado ou fixação da progressiva no cabelo?
R: Não, os produtos do kit não são anti-resíduo. Os testes realizados comprovaram que não
houve alteração alguma.

14. O produto é de uso exclusivo profissional?
R: Sim, o produto é estritamente para uso profissional. Para que o protocolo seja seguido, a
aplicação deve se realizada por pessoas capacitadas e com conhecimento.

