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ALISANTE DE USO ADULTO | EXCLUSIVO PROFISSIONAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.

Modo de usar: Aplicar o protetor de couro cabeludo na pele ao 

redor da linha da testa e orelhas, evitar atingir os cabelos, caso 

necessário, aplique também em toda extensão do couro cabeludo. 

Direcione o tempo necessário para relaxamento (máximo 18 minutos). 

Usando luvas protetoras, aplique uma quantidade generosa de creme 

nos cabelos a partir da nuca, com o auxílio de um pente ou dos dedos. 

Não aplique no couro cabeludo. Continue aplicando para cima em 

direção à fonte, partindo de finas seções. Com os dedos ou pente, 

gentilmente, alise da raiz do cabelo até as pontas, até que o alisamento 

desejado seja atingido. Não aplique pressão e não ultrapasse o tempo 

recomendado. Enxágue cuidadosamente com água morna. Aplique o

condicionador pós-alisamento e deixe agir por 5 minutos. Logo lave 

com shapoo neutralizante até desaparecer a sinalização. Aplique o 

Creme restaurador, deixe agir por 10 minutos e enxágue.

Advertência: Este produto somente dever ser usado para o fim a que se 

destina, sendo perigoso qualquer outro uso. Contém álcali. Se o couro 

cabeludo estiver irritado ou lesionado, não deve ser aplicado. Sempre usar

luvas. Evite o contato com os olhos, este produto pode causar cegueira. Caso

ocorra, enxágue abundantemente e procure um médico. Não utilize o produto 

caso o cabelo tiver sofrido descoloramento, tintura de qualquer origem ou

química que não seja à base de Hidróxido de sódio. Não reutilize a embalagem.

Não dispense em nenhuma circunstância o teste de mecha. 

Teste de Mecha: Separe uma pequena mecha na nuca, aplique o Alisamento 

Americano por toda sua extensão, o profissional deve fazer o controle dos 

cabelos com produto, determinando o tempo necessário para se obter o 

resultado desejado. Lave a mecha, retirando o produto, removendo a umidade 

e verifique se o cabelo é resistente (não deve estar elástico, nem quebrando 

facilmente). Em caso de rompimento das fibras, suspenda o uso.


