A Linha SOS é constituída de SOS Repair System, SOS Butter Mask, SOS Protein Mask e SOS
Oil Mask. Quando combinados da forma correta, esses produtos são capazes de reconstruir fios
severamente danificados por químicas, descoloração ou fontes de calor.
Basta que o profissional cabeleireiro identifique por quais danos os fios passaram e aplique
o SOS Repair System + a máscara correspondente ao dano. Dessa forma reconstruirá a fibra capilar.
SOS Butter Mask é indicada para fios que passaram por químicas como relaxamento ou
progressivas sem formol.
SOS Protein Mask recupera fios que possuem progressiva com formol ou que estão fracos e
porosos.
SOS Oil Mask para fios descoloridos ou que sofreram muita ação de secadores e pranchas.

MODO DE USO:
1.
2.
3.
4.

Aplique o SOS Repair System nos fios limpos e secos;
Seque 80% do cabelo;
Escolha entre SOS Butter Mask, SOS Protein Mask e SOS Oil Mask;
Sem remover a máscara dos fios, aplique um condicionador de sua preferência e
massageie;
5. Aguarde cerca de 10 minutos e enxágue;
6. Finalize como desejar.

CONHEÇA CADA UM DOS PRODUTOS

SOS REPAIR SYSTEM
O SOS Repair System Kopen Hair apresenta um inovador sistema de nano
tecnologia na reconstrução capilar. Sua base de Queratina é absorvida facilmente
pelo córtex capilar com maior eficácia. E a presença de silicones nobres e termo
protetores formam um filme que evita a perda dos ativos depositados nos fios,
além de protegê-los do calor de secadores e pranchas. Auxilia na recuperação da
elasticidade, promovendo brilho, resistência e sedosidade.

SOS BUTTER MASK
Progressivas e relaxamentos podem danificar os fios, para recuperar esses danos a SOS BUTTER
MASK conta com manteiga de Karitê, um revitalizante natural, manteiga de Cupuaçu, que combate o
ressecamento e manteiga de Murumuru, que devolve a elasticidade natural. Entre seus principais benefícios
destacam-se:




Ação altamente hidratante devido ao alto índice
Efeito suavizador imediato;
Confere ao fio um liso mais duradouro ou uma definição de cacho;

Indicado para cabelos muito ressecados, que necessitam de um efeito de
sedosidade imediato. Perfeito para cabelos que sofreram com alisamentos e
henes.
Alem do habitual experimente realizar esses dois procedimentos:
Reestruturação
1.
2.
3.
4.

Lave os fios com shampoo hidratante ou nutritivo;
Ainda no lavatório aplique neutramix. Deixe 10 minutos e enxágue;
Aplique o SOS OIL MASK, massageando os fios;
Deixe agir por vinte minutos e enxágue.

Nutrição lipídica
1. Lave os fios com shampoo hidratante ou nutritivo
2. Aplique o SOS OIL MASK com algumas gotas de óleo capilar de sua preferência e massageie;
3. Deixe agir por 20 minutos e enxágue.

SOS PROTEIN MASK
Rica em colágeno, responsável por proporcionar flexibilidade e elasticidade aos fios, Queratina, que
garante força e resistência, e Cisteína, que promove a nutrição dos fios. O SOS PROTEIN MASK é ideal para
recuperar os cabelos que passaram por químicas com formol e que estão fracos ou porosos. A cisteína é um
ótimo ativo o ciclo capilar, pois acelera a renovação do mesmo. Por possuir colágeno na formula, confere aos
fios um certo "peso molecular" que proporciona um liso mais duradouro.
Alem do habitual experimente realizar esses dois procedimentos:
Queratinização - A queratinização é um nível superior de cauterização,
pois recupera a elasticidade natural do cabelo e corrige a estrutura
capilar.
1. Lave os fios com shampoo anti-resíduos ou de limpeza profunda;
2. Aplique o SOS PROTEIN MASK, massageando os fios. Deixe agir
por 10 minutos;
3. Ainda com o produto no cabelo, borrife queratina líquida e enluve
os fios;
4. Deixe agir por 10 minutos e enxágue;
5. Finalize como desejar, mas evite o uso de chapinhas.

SOS OIL MASK
Indicado para fios danificados, por altas temperaturas ou descoloridos, o SOS OIL MASK é rico em
óleo de coco, óleo de argan e óleo de rosa mosqueta. Combinados, esses ativos promovem reconstrução e a
hidratação dos fios em poucos minutos. Sua fórmula com óleos hidratantes
promove sedosidade logo a primeira aplicação.
OBS: Pode pesar nos fios caso o produto não seja enxaguado
corretamente.
Alem do habitual, experimente realizar esse procedimento:
Nutrição lipídica
4. Lave os fios com shampoo hidratante ou nutritivo
5. Aplique o SOS OIL MASK com algumas gotas de óleo capilar de sua
preferência e massageie;
6. Deixe agir por 20 minutos e enxágue.

