
técnicas PROFISSIONAIS
As melhores técnicas profissionais de aplicação de cosméticos.

A P O S T I L A T É C N I C A 

®



A Hair Fly é uma empresa brasileira, 

fundada em 1995 em Nova Iguaçu – RJ.
Inicialmente seu parque industrial 

possuía apenas 80m², onde era 

fabricado o Alisante Hair Fly Ervas de 

80g, o primeiro produto desenvolvido 

pela Hair Fly. Lançado para atender a 

demanda crescente  do mercado 

Nordestino, o Alisante Hair Fly Ervas 80g 

ganhou espaço devido ao seu alto 

padrão de qualidade e se espalhou por 

todo Brasil. 

Com excelência comprovada, a Hair Fly 

atendeu ao pedido do mercado e 

ampliou sua linha. 

Hoje com mais de 150 itens, atendendo a 

mais de 2.000 clientes, a Hair Fly está 

localizada em Abreu e Lima – PE e seu 

Parque Industrial possui cerca de 7.000 m², 

onde são fabricados todos os seus produtos, 

dentre eles marcas conceituadas como: 

Linha Hair Fly, 3Form Progress, Tanox Trat, 

Colore, Wave Hair, Umidibrilho entre 

outras.

Sendo a única empresa do Norte / Nordeste 

a fabricar Coloração Permanente e 

Descolante em sua própria planta, a Hair Fly 

pesquisa e aplica o que há de melhor em 

novas tecnologias e matérias-primas. 

Investe maciçamente em seu parque 

industrial e nos seus colaboradores para 

o fe recer  p rodu tos  e  se rv i ços  com 

inquestionável nível de excelência. Une 

segurança, ousadia e inovações para 

satisfazer os desejos de seus consumidores. 
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VISÃO
Ser a maior referência em qualidade e inovação no mundo dos cosméticos, promovendo 

a auto-estima e primando sempre pela excelência de nossos produtos e pelo 
relacionamento transparente com clientes, colaboradores e fornecedores.

MISSÃO
- Primar sempre pela excelência de nossos produtos e pelo relacionamento 

transparente com clientes e colaboradores;
- Deixar nossos consumidores satisfeitos com o resultado e qualidade comprovada;
- Investir em nossos colaboradores para gerar satisfação e produtos de qualidade;

- Oferecer produtos que gerem negócios para nossos clientes.

®
APAIXONE-SE POR VOCÊ



CUTÍCULA
Camada externa do fio de 
cabelo que se divide em 0 a 12 
camadas sobrepostas que 
protegem a estrutura do fio. Por 
ser transparente nos permite ver 
a cor do fio do cabelo. A cutícula 
sofre diversas agressões; 
externas (sol, chuva, poluição, 
etc.); mecânicas (escovar, 
pentear, etc) e químicas 
(relaxamento, permanente, 
colorações, reflexos...)

CÓRTEX
R e g i ã o  i n t e r m e d i á r i a  o n d e  
transformamos, de todas as formas, a 
estrutura do cabelo. Nesta região 
encontramos as seguintes ligações 
químicas:

Ligação Salina: no simples ato de 
molhar o cabelo a sua extensão é 
aumentada.
Ligação de Hidrogênio: a deformação 
acontece quando transformamos 
temporariamente o cabelo. Ex.: escova, 
baby liss, difusor, etc.
Ligação de Enxofre: só é rompido 
através de química e sua transformação 
é permanente. Ex.: amaciamento, 
permanente afro, alisamento, etc.

MEDULA
Parte central da estrutura 
capilar, os estudos ainda não 
determinaram a função desta 
região.

O fio de cabelo se divide em três camadas distintas: Cutícula, Córtex e Medula.
Estrutura do Fio de Cabelo

ocabelo

Análise Capilar

CONDIÇÃO DO COURO CABELUDO
Se o couro cabeludo estiver irritado ou 
ferido, os cabelos não devem sofrer 
nenhum processo químico.

ELASTICIDADE
A elasticidade é uma característica que o 
fio tem, de esticar e contrair, sem se 
romper.
A análise da elasticidade irá determinar 
se o cabelo está em condição de passar 
por uma transformação química.

POROSIDADE
A porosidade refere-se a condição da 
cutícula do cabelo. Quanto mais poroso 
estiver o fio, mais danificado estará o 
cabelo.

TEXTURA
A textura do fio de cabelo, refere-se a 
espessura do fio, é dada pelo diâmetro 
de um único fio. A textura é classificada 
nas seguintes categorias:
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A análise da textura ajuda a determinar a força 
do produto químico a ser usado. Em alguns 
casos determina o tempo de ação do produto.

DENSIDADE
A densidade é dada pelo número de fios de 
cabelo por centímetro quadrado. Pouca 
quantidade de fios: densidade baixa. Muita 
quantidade de fios: densidade alta.
A análise da densidade serve para determinar a 
quantidade de produto a ser usado, também 
determina a largura das mechas, no 
enrolamento do permanente.

Fina (cabelos fáceis de alisar): O cabelo 
fino é sensível a tratamento agressivos e 
frequentes, pois os produtos químicos 
penetram mais rápido.

Média / Grossa (cabelos difíceis de alisar): 
Os produtos químicos demoram mais 
tempo para penetrar no cabelo grosso.
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Tipos de Cabelos
Os folículos pilosos apresentam uma angulação com relação à epiderme. No couro 
cabeludo o cabelo desponta com uma inclinação de cerca de 75 graus.

O número dos folículos presentes no couro cabeludo é determinado geneticamente.

Os cabelos em forma de penugem se formam já no quinto mês de vida fetal.

A forma dos pêlos é uma característica racial e se distinguem em 3 tipos básicos de cabelos:

O CABELO MONGOLÓIDE  OU  LISÓTRICO:        
Termo utilizado devido a região Asiática (Mongólia) onde o o de cabelo é 
liso em 100%. O o de cabelo mongolóide não possui ondas ou cachos. A 
proteína natural expelida pelo couro cabeludo consegue percorrer toda a 
extensão dos os (raiz até as pontas). É o tipo de o mais saudável. Possui 
uma cutícula espessa sendo caracterizada por um o de textura grossa. São 
os cabelos mais resistentes, porém mais difíceis para trabalhos químicos.

O CABELO CAUCASÓIDE:
Termo utilizado devido a região entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. 
São cabelos de raiz lisa com comprimento e pontas com maior presença de 
ondulação ou volume. O cabelo caucasiano geralmente possui a raiz 
oleosa e o comprimento e as pontas secas. Essa variação é devida ao grau 
de ondulação que o o apresenta. Quanto maior for a ondulação maior 
será a diculdade da proteína natural associada ao sebo percorrer toda 
extensão do o. São os menos resistentes que os mongolóides.

O CABELO NEGRÓIDE  OU  ULÓTRICO:
Termo usado devido a região Africana. O cabelo negróide é todo aquele 
que possui ondas ou cachos da raiz até pontas. Geralmente o couro 
cabeludo é oleoso, porém, o comprimento e as pontas são extremamente 
secos. O o negróide pode ser classicado como: crespo, muito crespo e 
crespíssimo. Podemos encontrar ao longo do mesmo o diferenciações 
quanto a sua textura (na, media ou grossa).

Tabela de pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ácido neutro alcalino/básico

oxidante

condicionador

shampoo

descoloração
relaxamento

coloração
permanente

cutícula fechada produtos convencionais cutícula aberta



transformação cabelosdos  

Este processo altera a forma natural dos cabelos. Os cabeleireiros podem escolher várias formas de 
aplicação de um alisamento. Porém, é necessário ter a consciência de que um alisamento feito 
erroneamente pode ser perigoso para o cliente. As três químicas mais usadas pela Hair Fly hoje, para 
o processo de alisamento dos cabelos, são:

Antes de discutir os aspectos do alisamento com tioglicolato, é preciso entender como esta química 
age nos cabelos. Embora o creme esteja em contato com o córtex, a substância alcalina é forte o 
suficiente para inchar o cabelo fazendo com que se quebrem as ligações cruzadas do enxofre. O 
processo de neutralização (oxidação) anula a ação do creme de tioglicolato para restabilizar as 
ligações cruzadas do novo alinhamento. A nova ligação cruzada, que antes envolvia a original 
posição curva, agora irá envolver o cabelo liso.
Porém, se esse processo não é feito adequadamente, um número insuficiente de ligações cruzadas 
vão se quebrar e o cabelo pode voltar a sua forma anterior.
Deve-se ter bastante cuidado com a exposição do cabelo por muito tempo com a química pois pode 
quebrar ligações permanentemente, causando sérios danos ao cabelo.
Uma pesada base de creme é necessária para envolver o cabelo numa posição estirada até que o 
processo faça efeito. A solução tioglicolática é primeiramente enxaguada com água natural ou 
morna, depois é aplicado o neutralizante ou o componente oxidante. O neutralizante penetra no 
córtex do cabelo agindo das seguintes formas:

TIOGLICOLATO DE AMÔNIA

Alisamentos, 
Relaxamentos 
e Amaciamentos

Tioglicolato de Amônia / Hidróxido de Guanidina / Pro-Liss100® 
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Neutraliza a solução alcalina do tioglicolato e traz de volta o pH do cabelo para um estado neutro e 
ligeiramente ácido, 5.5 a 6.5

Reforma as ligações cruzadas que estavam quebradas (ligações de enxofre a algumas de hidrogênio). 

Os neutralizantes são avaliados pelas diferentes potências e a variedade das composições químicas. 
Então, é necessário que siga corretamente a indicação e forma de aplicação quando estiver usando, 
tanto o produto de processamento quanto o agente neutralizante.

1

2

VANTAGENS DO TIOGLICOLATO

·Tem um baixo nível de irritações.
·Sua durabilidade chega até 60 dias.
·O liso é garantido e não se desfaz.



06

É formado pela mistura do carbonato de guanidina e hidróxido de cálcio. Assim como o 
hidróxido de sódio este produto deve ser manipulado com muito cuidado.
Hidróxido de guanidina é suave na escala de pH, quando comparado ao hidróxido de sódio. 
Resulta numa ação média no cabelo. Assim como o hidróxido de sódio, este produto funciona 
com a dilatação da fibra do cabelo e quebra das ligações cruzadas. Uma vez conseguido o 
alisamento desejado, enxágue a química e aplique o shampoo indicador neutralizante.

PRECAUÇÕES

Hidróxido de guanidina tem efeito médio quando comparado ao hidróxido de sódio. Você 
deve ter as mesmas precauções porque também é cáustica.

VANTAGENS DA GUANIDINA

· Ação média no cabelo.
. Sem cheiro desagradável.
· Baixo nível de irritação.
                      OBS: Quando não usado apropriadamente se estabelece na haste do cabelo.

HIDRÓXIDO DE GUANIDINA

Tecnologia baseada na sinergia de oxoacetamidas 
ácidas. A associação das oxoacetamidas, cisteínas 
funcionais e das oxoacetamidas amino acidos de 
Queratina que compõem o Pro.Liss 100® permite a 
mudança temporária da estrutura dos cabelos.

É uma alternativa segura ao uso de substâncias 
proibidas (Formol) ou altamente prejudiciais a 
fibra capilar.

O Pro.Liss 100 permite o rompimento das 
ligações hidrogeniônicas e salinas do cabelo, 
assim como teoricamente permite a 
interconversão (mudança de forma das 
ligações cisteínicas de onduladas para lisas) 
no córtex da fibra capilar.

Após a aplicação do produto com Pro.Liss 
100 o uso da prancha térmica (chapinha) 
com temperatura de no mínimo 200º C 
permite a modelagem do cabelo de forma 
lisa e homogênea, diminui e controla o 

frizz determinando o resultado final do 
penteado.

VANTAGENS DO PRO-LISS  100:

.Reduz o volume e combate o frizz.
.Confere brilho e movimento natural aos fios.

.Compatibilidade com outras químicas.

 OBS: Quando aplicado em cabelos coloridos,                  
            pode abrir de um a dois tons da cor.

PRO-LISS®100



transformação tioglicolato amôniacom de

Antes de Mais Nada
Faça o teste de mecha e prova de toque antes 
de utilizar o produto.
Proteger contornos e orelhas com algum gel 
protetor de mercado.
Não aplicar sobre cílios ou sobrancelhas, pois 
pode causar irritação nos olhos ou cegueira.
Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado 
ou lesionado.
Não se recomenda o uso deste produto por 
gestantes e crianças.
Contém amônia e sais de ácido tioglicólico.
Seguir as instruções de uso.  
Este produto é para uso externo - Não ingerir. 
Manter fora do alcance das crianças.
Durante o tempo de ação do produto não use 
toucas ou qualquer equipamento que 
proporcione calor.    
Este preparado somente deve ser usado para o 
fim a que se destina, sendo PERIGOSO para 
qualquer outro uso.

Após o uso do produto, mantenha a 
embalagem fechada. O uso indevido deste 
produto pode causar danos ao couro cabeludo 
e ao organismo em geral. 
Não aplique em cabelos tratados com henê, 
henna, relaxamentos a base de hidróxidos de 
sódio, cálcio, guanidina, litio, colorações 
progressivas, colorações a base de metais, 
colorações com água oxigenada de 30 e 40 
vol., descolorações, mechas, balaiage. Só 
recomendamos a aplicação dos CREMES A 
BASE DE TIOGLICOLATO, depois de 6 meses e 
corte do cabelo com resíduos destes produtos.
Os cabelos coloridos com água oxigenada de 
20 volumes, podem utilizar o alisante após 15 
dias e vice-versa.
Não repita a aplicação deste produto num 
prazo menor que 30 dias. 
Contém substâncias passíveis de causar 
irritações na pele de determinadas pessoas. 

Antes de aplicar o produto é 
necessário saber se sua cliente 
é  a l é r g i c a  a  a l g u m  
componente de sua fórmula. 
Por isso é indispensável a 
Prova de Toque.
Passe uma pequena quantidade 
do creme no antebraço e deixe 
agir por 35 minutos. Lave o local 
e aguarde por 24 horas. Se 
houver irritação na pele, coceira, 
ardência no local ou nas regiões 
próximas, fica provada sua 
hipersensibilidade ao produto, 
portanto, não deverá fazer uso 
do mesmo.

Recomendamos que o Teste de 
Mecha seja obrigatório, para 
assegurar o resultado do 
alisamento.

1º. Separe uma mecha no alto da 
cabeça.

2º. Aplique com um pincel o 
CREME ALISANTE A BASE DE 
TIOGLICOLATO, nesta mecha e 
deixe agir por 5 a 20 minutos. Passe 
um pente fino enquanto o produto 
age, não devendo ultrapassar o 
tempo de 20 minutos. 

3º. Se o cabelo não passar na sua 
análise de resistência, ficarem 
quebrad i ços  ou  e lá s t i co s ,  
r ecomendamos  in i c ia r  um  
tratamento semanal com SISTEMA 
DE TRATAMENTO INTENSIVO 
TANOX de sua preferência ou com 
CAUTERIZAÇÃO HAIR FLY e só 
depois fazer o alisamento.

A neutralização é a parte mais 
importante no alisamento. A 
neutralização devolve o pH natural 
do couro cabeludo além de fixar o 
alisamento por mais tempo. 
Portanto não deixe de usar o 
Neutralizante.

PROVA DE TOQUE

IMPORTANTE

TESTE DE MECHAS
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Creme Alisante
HAIR FLY 80g

CREME ALISANTE HAIR FLY CHOCOLATE COM MATEIGA DE CACAU 
O Creme Alisante Hair Fly com Essência de Chocolate e com Manteiga de Cacau foi desenvolvido para 
proporcionar um alisamento perfeito enquanto hidrata os cabelos. O chocolate deixa um agradável 
aroma nos  cabelos, muito mais brilho e sedosidade superior.

CREME ALISANTE HAIR FLY MEL E LANOLINA
O Creme Alisante Hair Fly Mel e Lanolina, foi desenvolvido especialmente para quem precisa de um 
alisamento suave. O mel tem propriedades hidratantes, emolientes, condicionadoras e restauradoras o 
que garante um alisamento com muito mais balanço, brilho e maciez.

CREME ALISANTE HAIR FLY ESSÊNCIA DE ERVAS E LANOLINA
O Creme Alisante Hair Fly com Essência de Ervas e Lanolina foi desenvolvido exclusivamente para 
cabelos rebeldes. Contém uma fórmula perfeitamente balanceada que protege enquanto alisa. Suas 
substâncias ativas agem em cada fio, deixando-os com brilho, maciez, vitalidade e nas condições ideais 
para receber o tipo de penteado que você desejar.

CREME ALISANTE HAIR FLY ESSÊNCIA DE FLORES E LANOLINA
O Creme Alisante Hair Fly com Essência de Flores e Lanolina foi desenvolvido exclusivamente para 
cabelos difíceis de alisar. Sua fórmula balanceada garante um alisamento perfeito até nos cabelos mais 
grossos. Graças a sua combinação de flores com lanolina os cabelos ficam soltos, com brilho, maciez e 
balanço natural.

CREME ALISANTE HAIR FLY QUERATINA
O Creme Alisante Hair Fly Queratina proporcionar uma alisamento perfeito enquanto reconstrói a fibra 
capilar. Por conter em sua exclusiva fórmula a queratina, restaura e repõe a queratina perdida, 
devolvendo a saúde natural dos cabelos, brilho intenso e muito mais resistência.

1º Passo
Penteie os cabelos de forma a deixá-los 
totalmente desembaraçados. Divida o cabelo 
em 4 partes. Use o prendedor de plástico para 
prender o cabelo.

2º Passo
Coloque todo o conteúdo do creme em uma 
vasilha não metálica.

3º Passo
Com o auxílio de um pincel aplique o creme em 
mechas finas no comprimento e pontas dos 
cabelos. Mantenha uma distância de 1 cm da 
raiz. Inicie pela nuca. Não aplique o produto 
sobre a mecha testada.

4º Passo
Deixe o creme alisante agir por 30 minutos e 
durante o tempo de ação alise cada mecha 
com a ajuda do dorso do pente não metálico. 
Este tempo não deve ultrapassar a 30 minutos.

5º Passo
Ao obter o resultado de alisamento desejado 
enxágue com água morna, retirando todo o 
produto sem esfregar os cabelos.
Retire só o excesso de água com uma 
toalha, sem esfregar nem esticar os cabelos.

6º Passo
É o momento de aplicar o Neutralizante. É a 
garantia de um alisamento perfeito, cabelos 
macios e tratados.
Aplique o neutralizante por toda a cabeça 
em mechas finas deixando envolver todo o 
cabelo. Deixe o neutralizante agir por 10 
minutos.

7º Passo
Após o tempo de ação do neutralizante, 
enxágue mais uma vez os cabelos e lave-os 
com shampoo e o condicionador. Em 
seguida use Máscara Restauradora Pós-
Química Nutri.Defense Hair Fly.

RETOQUE: É chegado o momento de retocar o alisamento. Aplique o creme alisante somente na 
parte crescida com o auxílio de um pincel, afastando sempre 1cm da raiz do cabelo. Siga o 4º passo.
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APLICAÇÃO



30
minutos

CREME ALISANTE WAVE HAIR ESSÊNCIA DE ERVAS E LANOLINA - NORMAL
O Creme Alisante Wave Hair com Essência de Ervas e Lanolina foi especialmente desenvolvido para 
atender as necessidades de quem deseja um resultado final surpreendente. Sua formulação equilibrada, 
enriquecida com lanolina importada, garante além da maciez, brilho intenso nos fios lisos e mais 
hidratação.

CREME ALISANTE WAVE HAIR ESSÊNCIA DE FLORES E LANOLINA - INTENSO
O Creme Alisante Wave Hair com Essência de Flores e Lanolina foi especialmente desenvolvido para alisar 
cabelos bastante crespos e rebeldes, dando condições de se obter um alisamento surpreendente. Sua 
fórmula equilibrada garante cabelos sedosos, brilhantes e hidratados.

Creme Alisante
WAVE HAIR 500g

CREME ALISANTE WAVE HAIR MEL E LANOLINA - SUAVE
O Creme Alisante Wave Hair Mel foi especialmente desenvolvido para atender as necessidades dos 
profissionais que precisam de alisamento mais suave. Com propriedades emolientes, hidratantes, 
condicionantes e restauradoras, o mel garante um alisamento com muito balanço, brilho e maciez.
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APLICAÇÃO
1º Passo
Penteie os cabelos de forma a 
deixa-los totalmente 
desembaraçados. Divida o 
cabelo em 4 partes. Use o 
prendedor de plástico para 
prender o cabelo.

2º Passo
Coloque a quantidade desejada 
do creme em uma vasilha não 
metálica.

3º Passo
Com o auxílio de um pincel 
aplique o creme em mechas 
finas no comprimento e pontas 
dos cabelos. Mantenha uma 
distância de 1 cm da raiz. Inicie 
pela nuca. Não aplique o 
produto sobre a mecha testada.

4º Passo
Deixe o creme alisante agir por 
30 minutos e durante o tempo 
de ação alise cada mecha com 
a ajuda do dorso do pente não 
metálico. Este tempo não deve 
ultrapassar a 30 minutos.

5º Passo
Ao obter o resultado de 
alisamento desejado enxágue  
com água morna, retirando todo 
o produto sem esfregar os 
cabelos.
Retire só o excesso de água com 
uma toalha, sem esfregar nem 
esticar os cabelos.

6º Passo
É o momento de aplicar o 
Neutralizante. É a garantia de 
um alisamento perfeito, cabelos 
macios e tratados.
Aplique o neutralizante por toda 
a cabeça em mechas finas 
deixando envolver todo o 
cabelo. Deixe o neutralizante 
agir por 10 minutos.

7º Passo
Após o tempo de ação do 
neutralizante, enxágue mais 
uma vez os cabelos e lave-os 
com shampoo e o 
condicionador. Em seguida use 
Máscara Restauradora Pós-
Química Nutri.Defense Hair Fly.

RETOQUE: É chegado o momento de retocar o alisamento. Aplique 
o creme alisante somente na parte crescida com o auxílio de um 
pincel, afastando sempre 1cm da raiz do cabelo. Siga o 4º passo.



Creme Alisante
MEL&LANOLINA 1kg

APLICAÇÃO

CREME ALISANTE MEL & LANOLINA - PERFECT LISS - PROFISSIONAL HAIR FLY
O Creme Alisante Hair Fly com Mel e Lanolina foi desenvolvido especialmente para Alisamento, 
Relaxamento e Escova Progressiva. O mel tem propriedades hidratantes, emolientes, condicionadoras e 
restauradoras que garantem um alisamento com muito mais balanço, brilho e maciez.

Para aplicação somente como creme alisante seguir os mesmos passos dos Cremes Alisantes 
Hair Fly de 80g, respeitando a quantidade exigida, o tempo de aplicação e levar em 
consideração o resultado do TESTE DE MECHAS.

Recondicionamento Semi-térmico (formaldehyde-free) 
Creme Alisante Hair Fly Mel & Lanolina 
& Linha Tanox Trat Long Liss Queratina

ESCOVA PROGRESSIVA DE MEL e QUERATINA

Efeito similar a Escova Definitiva, liberdade do secador, o sonho de um banho 
de mar ou piscina e logo depois cabelos secos com efeito de escova:
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5 - Enxague com bastante água, 
aplique o SHAMPOO SEM SAL TANOX 
TRAT em seguida aplique  a MÁSCARA 
TANOX TRAT QUERATINA e deixe agir 
por 10 minutos. Enxágue.

6 - Aplique o DEFRIZANTE TANOX TRAT,  
escove,  use a piastra de 180º. Finalize 
aplicando o REPARADOR DE PONTAS 
UMIDIBRILHO HAIR FLY.

1 - aplicar o CREME ALISANTE HAIR FLY MEL & 
LANOLINA, o tempo de ação deve ser de acordo 
com o tipo de cabelo:    
                                    
     CABELOS FINOS – até 20 minutos
     CABELOS MÉDIOS – até 30 minutos
     CABELOS GROSSOS – até 40 minutos

2 - Lave com bastante água, enxugue com uma 
toalha, aplique a MÁSCARA TANOX TRAT 
QUERATINA  e deixe agir por 10 minutos.

3 - Aplique a SUPER CARGA DE 
QUERATINA TANOX TRAT, escove os 
cabelos e passe a piastra (chapinha) 
a 180º mecha a mecha de 05 a 06 
vezes. 

4 - Aplique o NEUTRALIZANTE  
HAIR FLY MEL com um pincel 
mecha a mecha e deixe agir por 
20 minutos, penteie os cabelos 
deixando de forma lisa, neste 
momento a cliente não pode 
movimentar a cabeça, deverá ficar 
totalmente imóvel. 



Condicionador Neutralizante
TANOX LANOLINA

O Condicionador Neutralizante Creme 
Profissional Hair Fly Tanox Lanolina neutraliza 
imediatamente a ação de alisantes químicos. 
Sua fórmula devolve o pH natural dos cabelos, 
tem propriedades emolientes e condicionantes 
que ajudam a combater efeitos do resseca-
mento. Por ter consistência cremosa é muito fácil 
aplicar. Protege os fios de agressões externas 
pois sela as cutículas. 

Pode ser usado pós coloração, pois possui 
propriedades que realçam a cor dos cabelos 
coloridos. 

ALGUNS MODOS DE USO: 

Pós Alisamento/ Relaxamento: 
Após alisar os cabelos, trate com a linha TANOX TRAT PÓS-QUÍMICA. Seque 80% 
da água. Aplique o Condicionador Neutralizante TANOX LANOLINA como uma 
máscara, mecha a mecha para fechar a cutícula e cessar o processo de 
alisamento. Esse procedimento também deve ser usado no relaxamento.
Para um alisamento mais intenso e prolongado, antes de aplicar o Condicionador 
Neutralizante Tanox Lanolina, faça escova e piastra em finas mechas. 

Pós Coloração: 
Após todo o processo de coloração, lave os cabelos com o Shampoo TANOX TRAT 
PÓS-QUÍMICA e seque até 80% da água. Aplique o Condicionador Neutralizante 
TANOX LANOLINA e deixe agir por 10 minutos. Enxágue bem. Se necessário use 
um leave-in para finalizar.

Pós Progressiva: 
Depois de aplicar o Passo 02 Fluído Reconstrutor 3FORM PROGRESS escove os 
cabelos e aplique a piastra como de costume. Aplique mecha a mecha o 
Condicionador Neutralizante TANOX LANOLINA e deixe agir por 10 a 20 minutos. 
Enxágue e finalize com o Selante Pós Reconstrutor 3FORM PROGRESS.

Pós Alisamentos
Pós Colorações
Pós Relaxamentos
Pós Progressivas

Realça Cabelos Coloridos
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Permanente
HAIR FLY AFRO 500g

CREME PERMANENTE HAIR FLY AFRO
O Permanente HAIR FLY AFRO foi especialmente desenvolvido para atender as necessidades dos 
profissionais, proporcionando um resultado final surpreendente. Sua fórmula equilibrada garante 
cachos naturais e muito mais brilho. 

APLICAÇÃO

1º Passo: Penteie e divida os cabelos em quatro 
partes.

2º Passo: Aplique o Creme  HAIR FLY AFRO 
com auxílio de um pincel (começando pela 
parte da nuca respeitando 1cm da raiz).

3º Passo: Após a aplicação comece a relaxar a 
parte da nuca, com o auxílio de um pente de 
dentes finos. Tempo de ação: 10 minutos.

4º Passo: Enxaguar com água fria retirando 
70% do excesso do produto.

5º Passo: Enrolar os bigoudis em mechas finas 
e firmes. Tempo de ação 15 minutos.

OBS: Quanto maior a quantidade de bigoudis 
melhor será a ondulação. Enxaguar com água 
fria em abundância.

6º Passo: Neutralizar. Começando pela parte 
da nuca com auxílio de um aplicador. Tempo de 
ação: 10 minutos. Desenrole os bigoudis e 
enxágue os cabelos.
OBS: os bigoudis não devem ser puxados e sim 
desenrolados.

7º Passo: Neutralize novamente. Tempo de 
ação: 05 minutos. Enxágue os cabelos.

8º Passo: Enxaguar e finalizar com shampoo e 
condicionador.

1º Passo - Aplique o Creme Permanente somente na parte crescida com o auxílio e 
um pincel começando pela nuca (respeitando 1cm da raiz).

2º Passo - Após a aplicação comece a relaxar a parte da nuca com auxílio de um 
pente de dentes finos. OBS: relaxe somente a parte crescida. Tempo de ação 10 
minutos. Enxágue os cabelos retirando 70% do Creme Permanente. 

3º Passo - Enrolar os bigoudis em mechas finas e firmes. OBS: Quanto maior a 
quantidade de bigoudis melhor será a ondulação. Tempo de ação: 15 minutos.
Enxaguar com água fria em abundância. Retire o excesso de água com auxílio de uma 
toalha.

4º Passo - Neutralizar começando pela parte da nuca com auxílio de um aplicador. 
Tempo de ação: 10 minutos. Desenrole os bigoudis e enxágue.
OBS: Os bigoudis não devem ser puxados e sim desenrolados. Em cabelos com mais 
de 15cm aconselha-se uma atenção especial com as pontas (pois poderá existir 
resíduos do produto).

5º Passo - Neutralizar. Tempo de ação: 05 minutos.
Enxaguar e finalizar com Shampoo e Condicionador da linha de tratamento Pós-
Química Nutri.Defense Hair Fly.

RETOQUE: 
O intervalo de tempo entre uma aplicação e outra em geral é de 90 dias. 

Quando os cabelos já estiverem crescidos proceda o retoque da seguinte 



transformação hidróxido guanidinacom de

Não use em descoloração (luzes, reflexos, 
balaiage) nem antes nem depois da 
aplicação de Hidróxido de Guanidina.

Não aplique em cabelos tratados com 
henês, colorações progressivas, colorações 
líquidas, colorações em creme com água 
oxigenada de 30 e 40 volumes. Estas 
Colorações possuem teor elevado de 
amônia, que poderá reagir com a 
formulação de GUANIHAIR HAIR FLY 
alterando a cor dos cabelos e partindo os 
fios.

Após 15 dias de aplicação do GUANIHAIR 
HAIR FLY, pode-se aplicar coloração em 
creme com água oxigenada de 20 volumes. 

Não aplique produtos com método físico 
(chapinha, pente quente),  produtos a base 
de tioglicolato de amônia (alisante, 
relaxamento, permanente afro e escova 
progressiva). Se você usou um destes 
produtos antes, consulte um profissional 
cabeleireiro, para evitar queda e quebra 
dos cabelos e aguarde um prazo de 180 
dias, cortando os cabelos que ainda têm 
química para remover mais rapidamente 
todo o resíduo deste produto.

Enquanto você aguarda o prazo 
recomendamos realizar um tratamento 
semanal com: CAUTERIZAÇÃO HAIR FLY 
ou SISTEMA DE TRATAMENTO TANOX ou 
BANHO DE QUERATINA HAIR FLY

Não utilize shampoo anticaspa ou para 
cabelos oleosos, duas semanas antes ou 
depois da aplicação de GUANIHAIR HAIR 
FLY. O cabelo necessita da oleosidade 
natural. 

Evite coçar o couro cabeludo com as unhas 
antes da aplicação do produto. Não aplicar 
se o couro cabeludo estiver irritado ou 
lesionado.

Este produto contém substâncias passíveis 
de causar i r r i tação na pele de 
determinadas pessoas. 

Antes de usar faça a prova de toque e teste 
de mecha, para ter certeza do resultado de 
GUANIHAIR HAIR FLY.

Não guarde o produto por mais de 12 
horas, para não perder sua eficácia.

"Este produto somente deve ser usado para 
o fim a que se destina, sendo PERIGOSO 
para qualquer outro uso". 

Contém álcali. 

Proteja as orelhas, testa e pescoço com o um 
gel protetor.

Evitar contato com os olhos. Pode causar 
cegueira. Se por acidente algum dos 
produtos cair nos olhos, lave imediatamente 
com água.

Manter fora do alcance das crianças.

Não recomendamos o uso em gestante e 
crianças menores de 12 anos. 

Os cabelos não devem ser lavados pelo 
menos até 2 dias antes.

Para melhor distribuição do creme nos 
cabelos sugerimos que a aplicação deste 
produto seja feita por um cabeleireiro ou 
uma pessoa qualificada.

Use as luvas para iniciar a aplicação.

Analise o cabelo antes para certificar-se do 
tempo de permanência conforme a textura do 
cabelo (ver tabela de verificação de  tempo).

Utilize somente tigela, pente e pincel de 
plástico, nunca metálico.

Remova anéis, brincos e cordões antes de 
fazer o amaciamento ou relaxamento.

Evite que os produtos caiam sobre a roupa, 
tapete, cortina ou qualquer objeto metálico. 
Caso ocorra, a parte atingida será 
desbotada.

Cabelos grisalhos podem sofrer alteração 
de cor, ficando amarelados com o uso da 
guanidina. O problema é facilmente 
corrigido com aplicação de um tonalizante.

Não guarde a sobra do produto após o 
amaciamento.

O uso indevido do produto pode causar 
danos ao organismo em geral e ao couro 
cabeludo.
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TABELA DE VERIFICAÇÃO DE TEMPO 

TIPO DE CABELO

Finos e Delicados

Crespos e Rebeldes

Grossos e Difíceis  

FORÇA

SUAVE

MÉDIO e ORIGINAL

SUPER

TEMPO

05 a 10 minutos

10 a 15 minutos

15 a 30 minutos
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Se após o Teste de Mechas os cabelos se mostrarem 
quebradiços é sinal de que eles não estão em 
condições de serem alisados ou relaxados com 
GUANIHAIR HAIR FLY, neste caso não 
recomendamos o uso do produto. Para este caso 
deve-se iniciar um tratamento semanal alternado 
com a LINHA TANOX TRAT de sua preferência ou a 
CAUTERIZAÇÃO PROFISSIONAL HAIR FLY.



Amaciamento e Relaxamento
GUANIHAIR 200g

AMACIAMENTO E RELAXAMENTO GUANIHAIR - GUANIDINA - HAIR FLY
GUANIHAIR transforma os cabelos crespos e odulados, tornando-os com efeito liso, naturais, com 
maior maciez, menos volume e muito balanço. 

A fórmula suave de GUANIHAIR contém Manteiga de Karité e Lanolina, substâncias ricas em emolientes 
e hidratantes que contribuem para dar aos cabelos maior elasticidade, brilho, maciez e um aspecto 
saudável e natural.

GUANIHAIR é composto de carbonato de guanidina com hidróxido de cálcio. Sua união deixa os 
cabelos lisos, relaxados, sem danos e agressão aos fios. 

Você encontra GuaniHair em 2 apresentações:

Amaciamento e Relaxamento GuaniHair FÓRMULA ORIGINAL
Amaciamento e Relaxamento GuaniHair RELAXAMENTO SUPER

Relaxer
System

Surpreenda-se!  
GuaniHair muda o visual de quem deseja, permitindo inúmeras opções de 

penteados, dos mais tradicionais aos mais modernos e o que é mais importante 
sem agredir a saúde dos cabelos.

Sem Soda - Sem Amônia

100% Lisos

Totalmente sem Cheiro e Agressão

Dispensa o uso de Neutralizante

A Hair Fly  desenvolveu GuaniHair Amaciamento e Relaxamento de efeito natural. 
GuaniHair é um sistema completo de transformação e tem como princípio ativo a 
Guanidina que permite um relaxamento eficiente de forma rápida e suave.

GuaniHair transforma cabelos rebeldes e com excesso de volume em cabelos com ondas 
naturais, soltas, macias e com muito movimento.

GuaniHair foi desenvolvido para você criar inúmeras 
soluções de beleza. Você pode decidir por cabelos sem 
volume excessivo com cachos soltos e naturais ou totalmente 
lisos fazendo uma escova após o relaxamento. 
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APLICAÇÃO

Lembre-se do tempo do teste de mecha. 

Comece a contar o tempo de aplicação, com o início da aplicação da  GUANIHAIR HAIR FLY.

Não ultrapasse o tempo de 30 minutos. 

Use as luvas para iniciar a aplicação, coloque uma toalha no ombro. 

Procure um lugar adequado para aplicação colocando o produto perto de você. 

Recomendações: 

1º Passo - Sem lavar a cabeça, desembarace os cabelos secos e aplique um 
gel protetor por todo o couro cabeludo, em volta do rosto, nuca e orelhas

2º Passo - Divida os cabelos em quatro partes prendendo com prendedores 
de plástico.

3º Passo - Inicie a aplicação da mistura de GUANIHAIR HAIR FLY (Comece 
agora a marcar o tempo determinado conforme a Tabela de Verificação de 
Tempo) com o auxílio de um pincel, iniciando pela nuca, preservando 
sempre 2 cm longe do couro cabeludo. Espalhe uma boa quantidade em 
toda a extensão da mecha até as pontas. Repita a operação nas outras 
mechas completando desta forma as 4 partes. 

4º Passo - Decorrido o tempo de permanência, enxágue os cabelos com 
água fria corrente em abundância, retirando totalmente o produto sem 
esfregar o couro cabeludo.

5º Passo - Após o enxágue use o Shampoo Indicador Neutralizante PASSO 
Nº 3, pois ele indicará a existência ou não de resíduos do produto aplicado. 
Se a espuma estiver rosa é porque ainda existem resíduos nos fios. Enxágue 
novamente de forma abundante por mais tempo. Repita a operação até se 
certificar de que a espuma esteja totalmente branca.

6º Passo - Retire o excesso de água com uma toalha sem esfregar. Aplique o 
Bálsamo Reconstrutor PASSO Nº 4 e desembarace os cabelos com um pente 
de dentes largos. Em seguida enxágue.

7º Passo - Para uma boa hidratação aplique o Banho de Queratina Hair Fly 
e deixe agir por 15 minutos. Se quiser um cabelo totalmente liso, aplique o 
Defrizante Modelador Hair Fly e faça uma escova, que proporcionará um 
brilho intenso. 
Faça manutenção semanal com a linha de tratamento restauradora PÓS-
QUÍMICA - Nutri.Defense - Hair Fly.

Observações:
CABELOS CRESPOS: Trabalhe com pente de dentes finos em posição 
deitada após a aplicação em todas as partes.
CABELOS MENOS CRESPOS: Trabalhe somente as costas das mãos, 
mecha a mecha cada vez que aplicar o produto sobre as mesmas. 

RETOQUE: Com o crescimento dos cabelos, entre 60 e 90 dias, faz-se necessário o retoque das 
partes crescidas.
Prepare a mistura conforme instruções do Modo de Preparo.
Aplique a mistura de GUANIHAIR HAIR FLY somente na parte crescida dos cabelos, preservando 2 
cm longe do couro cabeludo evitando puxar a mistura para as pontas, cuidando para que a parte 
dos fios já processados não sejam atingidos, conservando assim sua vitalidade. 
Observar o tempo indicado para o seu tipo de cabelo, deixando o produto agir conforme a Tabela de 
Verificação de Tempo. Siga as instruções passo a passo a partir do item 3 do PASSO A PASSO DA 
APLICAÇÃO.
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transformação pró-liss®com 100

Antes de Mais Nada
A Escova Gradativa 3FORM Hair Fly pode 
p r o v o c a r  r e a ç ã o  a l é r g i c a  p o r  
hipersensibilidade em pessoas muito sensíveis 
a estes componentes, antes de aplicar é 
fundamental que seja realizado a Prova de 
Toque.

Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado 
ou lesionado.

É obrigatório que o Teste de Mecha seja 
realizado inclusive nas reaplicações em todos 
os casos.

Cabelos que estiverem muito danificados 
internamente podem sofrer ruptura ao ser 
aplicado 3FORM.

Na aplicação para retocar a raiz deve-se ter o 
cuidado de não aplicar o Fluído Reconstrutor 
3FORM na emenda, pois pode ocorrer ruptura 
do cabelo.

Cabelos clareados até o nível denominado 
platinado, tons de cor acima de 10, apresentam 

danos acentuados internamente devido a 
agressividade deste processo e podem sofrer 
ruptura com a Escova Gradativa 3FORM 
PROGRESS assim como com outros agentes 
químicos de alisamento.

Para cabelos crespos que necessitam de 
alisamento ou relaxamento, realizar primeiro o 
processo desejado e só depois aplicar a 
3FORM.

Escova Gradativa 3FORM PROGRESS pode ser 
aplicada em cabelos coloridos ou até mesmo 
provenientes de outras químicas de 
relaxamento desde que os cabelos estejam em 
condições saudáveis.

O uso das tecnologias para Alisamento / 
Relaxamento, sobre cabelos modelados com 
3FORM, pode apresentar incompatibilidade e 
causar danos e/ou quebra na estrutura do fio 
capliar.

Cabelos coloridos podem sofrer alteração de cor.
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Passe uma pequena quantidade do Fluído Reconstrutor 3FORM (Passo 2) no 
antebraço e deixe agir por 35 minutos. Lave o local e aguarde 24h. Havendo 
irritação na pele, coceira, ardência no local ou nas regiões próximas, fica 
provado sua hipersensibilidade ao produto, portanto, não deverá fazer uso do 
mesmo.

1º.  Separe uma mecha do alto da cabeça;
2º. Lave com Shampoo Pré-Reconstrutor 3FORM (Passo 1), enxágue e seque 
com ajuda de um secador;
3º. Aplique o Fluído Reconstrutor 3FORM (Passo 2) com auxílio de um pincel em 
todo o comprimento do cabelo da raiz as pontas e deixe agir por 15 minutos;
4º. Secar a mecha com auxílio de um secador de cabelos e a técnica de 
escovação;
5º. Utilizando uma prancha térmica (piastra ou chapinha) a 200ºC, passar da 
raíz as pontas de modo contínuo por no mínimo cinco vezes;
6º. Aguardar 15 minutos e lavar a mecha com o Shampoo Pré-Reconstrutor 
3FORM (Passo1) e depois aplicar o Selante Pós-Recosntrutor 3FORM (Passo 3) 
e aguardar 3 minutos e remover com água;
7º. Secar a mecha com a utilização de um secador. Se o cabelo não passar na 
sua análise de resistência, ficarem quebradiços ou elásticos, recomendamos 
iniciar um tratamento semanal com o Sistema de Tratamento Intensivo Tanox de 
sua preferência ou Cauterização Hair Fly e só depois utilizar a Escova Gradativa 
3FORM PROGRESS HAIR FLY.



Escova Gradativa
3FORM PROGRESS

ESCOVA GRADATIVA 3FORM PROGRESS - Versões: KIT, INDIVIDUAL E PROFISSIONAL
3 FORM PROGRESS é um novo sistema para promoção de um alisamento global. Promove o 
alisamento, o relaxamento dos cachos e a reparação dos danos causados por outros processos 
químicos em uma única etapa.

3FORM realinha as cadeias de proteínas que formam o fio dando nova forma aos cabelos. Junto ao 
calor do secador proporciona o tão desejado EFEITO LISO sem o uso de FORMOL.
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3FORM PROGRESS
É compatível com todos os processos de transformação capilar podendo ser 
aplicado sobre os cabelos que já tenham sofrido alisamento, coloração e/ou 
descoloração. 

CABELOS ALISADOS
Vale ressaltar que os produtos químicos de alisamento como Tioglicolato de 
Amônio, Carbonato de Guanidina, Hidróxido de Sódio, modicam a estrutura 
interna da bra capilar causando danos nas ligações de hidrogênio, salinas e 
cisteínicas, além de aumentar o diâmetro do o em até 4 a 6 vezes, por isso, antes 
que seja aplicado 3FORM PROGRESS, recomenda-se a realização de teste de 
mechas. Obs: É importante que o teste seja realizado inclusive nas reaplicações 
em todos os casos.

CABELOS COLORIDOS
Nos processos de coloração Permanentes e Demi-Permanentes, ocorre a abertura 
das escamas da bra capilar pela ação de amônia e monoetanolamina. Os 
pigmentos iniciam o processo de oxidação na presença de peróxido de hidrogênio 
(água oxigenada), sendo direcionados ao interior do córtex capilar, reagem entre 
si, formam uma molécula maior onde são retidos colorindo o cabelo. Caso parte 
dos pigmentos se depositem no espaço intercuticular supercial poderão ser 
removidos por processo de lavagem ou em outros processos de transformação. O 
uso de prancha térmica (chapinha) a no mínimo 200°C, gera calor, outra 
alternativa para o processo de abertura na superfície da cutícula capilar. Portanto, 
o uso de 3FORM PROGRESS seguido de prancha térmica poderá remover as 
moléculas coloridas depositadas fora do córtex capilar, provocando alteração na 
cor. 

CABELOS DESCOLORIDOS
A descoloração capilar com uso de Persulfatos (sódio, amônio e potássio) é o 
procedimento mais agressivo, destruindo totalmente as ligações de hidrogênio, 
grande parte das ligações salinas e parcial das ligações cisteínicas, resultando em 
um cabelo extremamente desidratado e fraco. O tempo e a concentração em 
volume da água oxigenada no processo de descoloração, determina o nível de 
descoloração e agressão aos os de cabelo, quanto maior, maior o dano sobre os 
cabelos que já tenham sofrido alisamento, coloração e/ou descoloração. 

KERA.SIL®COMPLEX – solução de queratina 
hidrolisada de baixo peso molecular complexada com 
creatina e silício orgânico.



APLICAÇÃO

1º Passo - Lave os cabelos com o Shampoo 
Pré-Reconstrutor 3FORM PROGRESS. Em 
seguida seque 100% os cabelos com o auxílio 
do secador. Não é necessário escovar.

2º Passo - Com o auxílio de um pincel 
aplique o Fluído Reconstrutor 3FORM 
PROGRESS na quantidade que os fios fiquem 
todos úmidos sem excesso de produto. Alinhe 
os fios com um pente fino. Deixe agir por 15 
minutos.

3º Passo - Seque muito bem todo o cabelo 
utilizando o secador. Não é necessário escovar.

4º Passo - Pranche o cabelo com mechas 

finas por várias vezes. A quantidade de vezes 
que você deve pranchar e a temperatura da 
prancha dependem do diagnóstico do 
cabelo. Cabelos sensibilizados deverão ter 
uma atenção especial na hora da prancha.

5º Passo - Espere 15 minutos até que o 
cabelo esfrie e lave bem os cabelos com o 
Shampoo Pré-Recons t ru tor  3FORM 
PROGRESS.

6º Passo - Aplique o Selante Pós-
Reconstrutor 3FORM PROGRESS e deixe por 
5 minutos. Enxágue e finalize secando os fios 
com o auxílio do secador. Não é necessário, 
mas, se desejar escove e modele as pontas.

Passo a Passo: Cabelos Afros, Resistentes e Naturais
(Utilize esse passo a passo em casos de Retoque de Raiz ou Cabelos Virgens)

1º Passo - Lave os cabelos com o Shampoo 
Pré-Reconstrutor 3FORM PROGRESS. Em 
seguida seque 100% os cabelos com o auxílio 
do secador. Não é necessário escovar.

2º Passo - Com o auxílio de um pincel 
aplique o Fluído Reconstrutor 3FORM 
PROGRESS na quantidade que os fios fiquem 
todos úmidos sem excesso de produto. Alinhe 
os fios com um pente fino. Deixe agir por 30 
minutos.

0% o
 3º Passo - Enxágue o cabelo somente com
 água, deixando em média 30% do produto

 sobre o fio e seque muito bem todo o cabelo 
 utilizando o secador. Não é necessário 

escovar.

4º Passo - Pranche o cabelo com mechas 
finas por várias vezes. A quantidade de vezes 

que você deve pranchar e a temperatura da 
prancha dependem do diagnóstico do 
cabelo. Cabelos sensibilizados deverão ter 
uma atenção especial na hora da prancha.

5º Passo - Espere 15 minutos até que o 
cabelo esfrie e lave bem os cabelos com o 
Shampoo Pré -Recons t ru to r  3FORM 
PROGRESS.

6º Passo - Aplique uma máscara de tratamento 
intensivo. Deixe por 5 minutos. Enxágue.

7º Passo - Apl ique o Selante Pós-
Reconstrutor 3FORM PROGRESS e deixe por 
5 minutos. Enxágue e finalize secando os fios 
com o auxílio do secador. Não é necessário, 
mas, se desejar escove e modele as pontas.

Passo a Passo: Cabelos Cabelos Coloridos e Descoloridos

OS PERIGOS DO FORMOL: 
Alisar e amaciar os cabelos é o sonho de toda mulher que deseja estar sempre bela. Para alcançar esse 
objetivo as clientes não medem esforços, porém o sonho pode virar pesadelo. Por isso, todo cuidado é 
pouco para manter a beleza dos fios sem danificá-los. O formol é tóxico quando ingerido, inalado ou 
quando entra em contato com a pele. Sob a forma de gás é mais perigoso e causa rapidamente irritação 
nos olhos. É considerado um agente potencialmente cancerígeno pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde). Em contato com a pele, causa vermelhidão e sensação de dormência. Seu uso foi proibido no 
Brasil desde 2009 (Resolução RDC 36, 17 de junho de 2009). 

COMO PREVENIR PARA NÃO SER ENGANADO:
O cheiro de formol é inconfundível e os olhos lacrimejam, a garganta e o nariz ficam irritados e muitas 
pessoas começam a tossir. Sob a ação do calor, os vapores de formol se formam imediatamente 
ocupando o espaço do salão. Ao Profissional que aplica o produto os danos podem ser maiores, tais 
como: irritação, coceira, queimadura, inchaço, ardência e lacrimejamento dos olhos, falta de ar, tosse, 
dor de cabeça. 

POR QUE O FORMOL FAZ MAL AOS CABELOS?
O formol tem efeito cumulativo nos fios e causa uma espécie de implosão, desestruturando a fibra 
capilar de dentro para fora, a mesma cria uma capa plástica no cabelo, que fica impermeável, de modo 
que condicionadores e máscaras hidratantes não conseguem penetrar e o fio vai apodrecendo por 
dentro. É por isso que, muitas vezes, apesar da ótima aparência, o cabelo começa a quebrar depois de 
algumas sessões de progressiva. 

FORMOL  É

ILEGAL
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tratamentocapilar

O cabelo é uma das partes do corpo mais valorizadas pelas pessoas. Tem vital 
importância em seu visual. Um cabelo bem tratado, limpo e arrumado, 
demonstra o cuidado da pessoa e realça a sua beleza. Tanto que é considerado a 
moldura do rosto. Por essa razão, muitos tratamentos são criados para melhorar 
a estrutura, realçar a beleza e acabar com diversos e possíveis problemas. Os 
tratamentos capilares mais comuns são: Hidratação Capilar; Nutrição Capilar; 
Reconstrução capilar. E os principais produtos para tais tratamentos são os 
Shampoos, os Condicionantes, as Máscaras, as Vitaminas e os Óleos. 

A Hair Fly tem uma linha riquíssima de tratamentos capilares disponíveis nas
principais lojas especializadas do País, mas vamos focar em apenas algumas.

TRATAMENTO BLOND  NUTRI.STARS
Desenvolvido com Nutri.Stars, complexo que associa bio-
aminoácidos, polímeros exclusivos e um agente 
condicionante, a Linha Desamareladora Blond Hair Fly é 
indicada para cabelos loiros, descoloridos, com mechas ou 
grisalhos.

Shampoo Desamarelador: forma um filme flexível bioaderente que neutraliza o amarelo dos 
cabelos; possui um sistema integrado de reparação total dos fios; retém moléculas de água na fibra 
capilar, mantendo o nível de hidratação ideal; restaura a flexibilidade natural dos fios.

Condicionador Desamarelador:  forma filme protetor iluminador que dá durabilidade a cor e 
protege contra futuras agressões químicas ou agentes externos; sistema integrado que repara a fibra 
capilar conferindo hidratação e maciez, auxiliando na penteabilidade e suavizando a textura áspera; 
ação antifrizz e antiporosidade.

Máscara Desamareladora: forma um filme flexível bioaderente que neutraliza o amarelo dos 
cabelos; sistema de adesão molecular que confere tripla ação: reparação, hidratação e proteção; 
reestrutura os cabelos quimicamente tratados, suavizando o aspecto áspero e protegendo contra o 
ressecamento e agressões futuras. 

BANHO DE QUERATINA TANOX TRAT 50g
Hidratação Instantânea com Silicone. Penetra na cutícula 
capilar reconstituindo as cadeias de queratina, devolvendo 
vitalidade, brilho, hidratação e condicionamento natural aos 
cabelos. Repõe a queratina e os nutrientes perdidos durante 
os processos químicos, envelhecimento natural ou poluição.
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BANHO DE SETE ÓLEOS TANOX TRAT 50g
Nutrição Instantânea com um Mix Extraordinário de Sete 
Óleos: Óleo de Argan, Coco, Abacate, Linhaça, Girassol, 
Macadâmia e Oliva. Essa associação de Óleos Naturais  traz 
multi benefícios e versatilidade, tratando completamente 
diversos problemas capilares.

Linha Desamareladora / Matizadora
BLOND HAIR FLY

Banhos de Hidratação
QUERATINA e SETE ÓLEOS



CAUTERIZAÇÃO
Hair Fly

O kit Cauterização atua reconstruindo, tratando e selando as escamas da fibra capilar. Tudo isso em 
apenas cinco passos muito fáceis de aplicar, que podem render de duas a três aplicações*. 
A Cauterização Hair Fly foi desenvolvida com a mais moderna tecnologia capilar em um sistema 
prático, eficaz e acessível. A Cauterização Hair Fly cuida do cabelo no nível celular, limpando 
profundamente fio a fio, regenerando, reconstruindo e fortalecendo a estrutura capilar, dando brilho 
extremo e sedosidade. 

CAUTERIZAÇÃO SETE ÓLEOS
É composta por óleos naturais (óleos de argan, 
coco, abacate, linhaça, girassol, macadâmia e 
oliva) com propriedades que associadas geram 
benefícios extraordinários para hidratação, 
restauração, reconstrução e brilho.

CAUTERIZAÇÃO DE QUERATINA
Produzida a partir da queratina, uma proteína 
de alto peso molecular composta por dezoito 
aminoác idos , o t ra tamento devo lve a 
vitalidade, o brilho e a beleza para os cabelos 
quebradiços, secos danificados e sem vida.

Recomendações: 
Para obter um melhor resultado, recomendamos não lavar os cabelos durante 3 dias.
A Cauterização com Hair Fly pode ser usada semanal ou quinzenalmente.
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1º Passo - Shampoo Antirresíduo
Limpa profundamente os fios da raiz as pontas removendo resíduos químicos, gordura e poluição: 
Lave os cabelos espalhando e massageando o Shampoo Antirresíduo Hair Fly por todo o cabelo. 
Enxágue e com uma toalha retire o excesso de água.

2º Passo - Carga de Queratina (somente na Cauterização Querarina)
Regenera as fibras, repõe a queratina e reconstrói o fio danificado: aplique a Carga de Queratina 
nos cabelos ainda úmidos, espalhe por toda sua extenção e deixe agir de 3 a 5 minutos para que o 
produto possa penetrar e agir na estrutura capilar. Não enxágue.

2º Passo - Blend de Sete Óleos (somente na Cauterização Sete Óleos)
Condiciona, nutre e tem ação antioxidante. Restaura a flexibilidade e maciez natural dos fios. 
Aplique o Blend de Sete Óleos nos cabelos ainda úmidos, espalhe por toda sua extenção e deixe agir de 
3 a 5 minutos para que o produto possa penetrar e agir na estrutura capilar. Não enxágue.

3º Passo - Bálsamo Reconstrutor
Reconstrói a fibra capilar enquanto enriquece com vitaminas e proteínas protegendo e mantendo a 
queratina nos fios: aplique o Bálsamo Reconstrutor sem retirar a Carga de Queratina (nº 2) e 
espalhe por todo o cabelo. Massageie por 2 minutos e deixe agir por mais 5 minutos. Enxágue bem.

4º Passo - Finalizador Capilar
Fortalece toda a estrutura capilar e vitaliza o fio, aumenta a resistência, maciez e a sedosidade: 
Massageie intensamente com o Finalizador Capilar para fortalecer toda estrutura do cabelo. 
Massageando por mais tempo, melhor será o resultado final. Deixe agir por 10 min. Se preferir fazer 
touca térmica, deixe agir por 5 minutos. Enxágue e com uma toalha retire o excesso de água.

5º Passo - Protetor Térmico
Fortalece toda a estrutura capilar e vitaliza o fio, aumenta a resistência, maciez e a sedosidade: 
Certifique-se que aplicou em toda a extensão dos fios. Escove bem com o auxílio de um secador em 
duas ou três passadas por mecha até secar. O calor do secador é suficiente para a selagem da fibra 
capilar. No caso de piastra de cerâmica passe duas vezes em cada mecha. 



Linha de Tratamento
TANOX TRAT PROFESSIONAL

A Linha de Tratamento Tanox Trat Prefessional Hair Fly em suas três versões (Queratina, Pós Química e 
Sete Óleos) permite ao profissional o acesso a praticamente todas as formas de tratar os cabelos de suas 
clientes. Hidratação, Nutrição, Reconstrução ou Cauterização. Usando e abusando da criatividade ou 
seguindo os passos pré-definidos. A Linha Tanox Trat Prefessional Hair Fly é o maior aliado para deixar 
suas clientes ainda mais belas e satisfeitas.

TANOX TRAT SETE ÓLEOS - Vita Oil Plus
Composta por Sete.Óleos naturais e com multi benefícios 
e versatilidade, é um elixir para cabelos quebradiços, 
secos, danificados e sem vida. Com: ARGAN restaurador; 
ABACATE - nutriente, condicionante; COCO - antisséptico 
e microbicida; LINHAÇA - fortalecedor; GIRASSOL - foto 
protetor e antioxidantes; MACADÂMIA - rico em Ômega 9 
e 7;  OLIVA - umectante, regenerador. 

TANOX TRAT PÓS QUÍMICA - Relipidação
Repõe a fração lipídica perdida durante processos como 
progressivas, alisantes, tinturas, etc. Protege a cor e 
preserva os resultados por mais tempo. Tem ação anti-
porosidade e restaura a elasticidade e o brilho natural dos 
fios. Sua fórmula inteligente concentra a ação nas partes 
mais atingidas equilibrando o cabelo como um todo. Com 
propriedades anti-irritantes e hidratantes dá conforto e 
alívio ao couro cabeludo.

TANOX TRAT QUERATINA - Long Liss
Cabelos fortes e saudáveis após a escova progressiva. 
Reduz o volume, confere brilho e sedosidade. Com 
Queratina que reconstrói a fibra capilar, repõe os 
nutrientes perdidos e mantém os cabelos perfeitamente 
lisos por mais tempo. Limpa profundamente os cabelos da 
raiz as pontas removendo resíduos químicos, gordura e 
poluição. Tem efeito Anti-Frizz.

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

TERÇACICLO QUINTA

hidratação

nutrição

hidratação

nutrição

nutrição

hidratação

nutrição

hidratação

*Este ciclo mensal é uma sugestão para cabelos extremamente danicados se o cabelo 
de sua cliente não se encontra nesse estado recomende que ela remova um o dia da 

semana correspondente ao SÁBADO e troque apenas uma hidratação por uma 
reconstrução. Porém separe mais o intervalo de tempo. Ex.: SÁBADO e QUARTA  

SÁBADO

reconstrução

nutrição

cauterização

nutrição
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APLICAÇÃO
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Para cabelos que estão porosos, com volume excessivo e com frizz, esse tipo de NUTRIÇÃO é essencial 
para recuperar a fração protéica dos fios, selando as cutículas e diminuindo o volume.   

2º PASSO - NUTRIÇÃO - SUPER CARGA
Queratina (Log Liss) 

NUTRIÇÃO 
Reposição de Proteína

Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o Bálsamo Reconstrutor Tanox Trat 
por todo o cabelo, massageando suavemente e aguarde 3 minutos. Em seguida 
enxague até a total remoção do produto. 

3º PASSO - CONDICIONAMENTO - BÁLSAMO RECONSTRUTOR TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

Com os cabelos úmidos aplique o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, massageie 
suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos, depois espalhe pelo 
cumprimento e pontas. Enxague e repita a operação. 

1º PASSO - LIMPEZA - SHAMPOO SEM SAL TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 

Retire o excesso de água com uma toalha e aplique a Super Carga Tanox Trat do meio 
para as pontas pressionando mecha a mecha e deixe agir por no máximo 10 minutos. 
Enxágue até a total remoção do produto.  

CAUTERIZAÇÃO
Hidrataçaõ, restauração e reconstrução
A Cauterização é um sistema de tratamento da fibra capilar mais avançado, ela recupera a estrutura capilar 
repondo a massa interna dos fios, regenerando fortalecendo e deixando os cabelos saudáveis novamente.

Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o Defrizante Leave-in Tanox Trat do meio 
para as pontas. Faça uma escova, o calor do secador irá selar as cutículas dos fios. 

5º PASSO - TERMO SELAGEM - DEFRIZANTE LEAVE IN TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 

Com os cabelos úmidos aplique o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, massageie 
suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos, depois espalhe pelo 
cumprimento e pontas. Enxague e repita a operação. 

1º PASSO - LIMPEZA - SHAMPOO SEM SAL TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

2º PASSO - NUTRIÇÃO - REPOSITORES TANOX TRAT
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 
Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o Leite Disciplinante Tanox Trat ou a 
Super Carga ou o Repositor de Lipídios Tanox Trat  do meio para as pontas 
pressionando mecha a mecha e deixe agir por 20 minutos e não enxágue.  

Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o Bálsamo Reconstrutor Tanox Trat 
por todo o cabelo, massageando suavemente e aguarde 3 minutos. Enxague até a 
total remoção dos dois produtos. 

4º PASSO - CONDICIONAMENTO - BÁLSAMO RECONSTRUTOR TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

Aplique a Máscara Reconstrutora Tanox Trat, enluvando de 30 a 50 vezes por mecha. 
Deixe agir por 15 minutos. Em seguia enxague até a remoção do produto.  

3º PASSO - HIDRATAÇÃO - MÁSCARA RECONSTRUTORA TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 

*Mantenha os cabelos sem lavar por 2 ou 3 dias.



HIDRATAÇÃO 
Reposição de Água
Os cabelos sofrem agressões diárias dos agentes externos como Sol, água, vento e poluição. A 
HIDRATAÇÃO irá recuperar a maciez, sedosidade e brilho naturais do cabelo através da reposição de água.   

Com os cabelos úmidos aplique o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, massageie 
suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos, depois espalhe pelo 
cumprimento e pontas. Enxague e repita a operação. 

1º PASSO - LIMPEZA - SHAMPOO SEM SAL TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

Retire o excesso de água dos cabelos com uma toalha. Aplique o Bálsamo Reconstrutor 
Tanox Trat por todo o cabelo, massageando suavemente e aguarde 3 minutos. 
Enxague até a total remoção do produto. 

3º PASSO - CONDICIONAMENTO - BÁLSAMO RECONSTRUTOR TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

Retire o excesso de água com uma toalha e aplique o Defrizante Leave-in Tanox Trat do 
meio para as pontas. Faça uma escova, o calor do secador irá selar as cutículas dos fios. 

4º PASSO - TERMO SELAGEM - DEFRIZANTE LEAVE IN TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 

Após retirar todo o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, retire o excesso de água dos cabelos 
com uma toalha e aplique a Máscara Reconstrutora Tanox Trat, enluvando de 30 a 50 
vezes por mecha. Deixe agir por 15 minutos. Em seguia enxague.  

2º PASSO - HIDRATAÇÃO - MÁSCARA RECONSTRUTORA TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 

*A Hidratação pode ser feita em qualquer tipo de cabelo pelo menos uma vez a 
cada 15 dias. Em cabelos danificados pode ser feita toda semana. 

RECONSTRUÇÃO 
Reposição de Lipídios
Geralmente cabelos que sofrem agressões químicas são mais frágeis, quebradiços e elástico porque perdem 
a fração lipídica dos fios, esse tipo de RECONSTRUÇÃO fortalece a fibra capilar de dentro para fora.

Retire o excesso de água dos cabelos com uma toalha. Aplique o Bálsamo Reconstrutor 
Tanox Trat por todo o cabelo, massageando suavemente e aguarde 3 minutos. 
Enxague até a total remoção do produto.

Aplique o Repositor de Lipídios Tanox Trat do meio para as pontas pressionando 
mecha a mecha e deixe agir por 10 minutos e enxágue até a total remoção dos dois 
produtos.  

4º PASSO - CONDICIONAMENTO - BÁLSAMO RECONSTRUTOR TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

3º PASSO - NUTRIÇÃO - REPOSITOR DE LIPÍDIOS
Pós Química (Relipidação)

*A Reconstrução é indicada para cabelos danificados de 1 a 2 vezes por mês. 

Com os cabelos úmidos aplique o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, massageie 
suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos, depois espalhe pelo 
cumprimento e pontas. Enxague e repita a operação. 

1º PASSO - LIMPEZA - SHAMPOO SEM SAL TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química

Após retirar todo o Shampoo Sem Sal Tanox Trat, retire o excesso de água dos cabelos 
com uma toalha e aplique a Máscara Reconstrutora Tanox Trat, enluvando de 30 a 50 
vezes por mecha. Deixe agir por 15 minutos. Em seguia enxague.  

2º PASSO - HIDRATAÇÃO - MÁSCARA RECONSTRUTORA TANOX TRAT 
Sete Óleos ou Queratina ou Pós Química 
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Cultivado no sudoeste do Marrocos há séculos, o Óleo 
de Argan é um produto natural resultado da pressão 
das amêndoas extraídas dos frutos secos de Argan.

Uma árvore disponível apenas no território da reserva 
de biosfera do Marrocos. Uma área declarada nos 
últimos anos como patrimônio florestal mundial da 
humanidade com suas 21 milhões de árvores de 
Argan.

A extração do óleo de Argan é feita através de um 
processo mecânico, sem qualquer utilização de 
produtos químicos ou agentes semelhantes. Pela 
cultura dos Berberes só pode ser extraído 
manualmente por mulheres da tribo. 

Sua extração é dura e demorada, um dia de trabalho 
pode render apenas 1kg de amêndoas. São duas 
cascas até chegar na amêndoa, para se ter uma idéia 
3kg de amêndoas gera 27kg de cascas e apenas 1 
litro de óleo.

Considerado o Ouro do Marrocos por suas 
propriedades nutritivas e por sua vasta utilização na 
culinária e em cosméticos.

O Óleo de Argan é rico em Ácidos Graxos (hidratantes 
naturais) e possui muitas vezes mais Vitamina A, D e E 
que qualquer outro óleo. Tem alto poder de absorção 
nos cabelos o que garante brilho sem igual e sem o 
efeito pesado nos fios. Tem ação anti-oxidante que 
regenera os fio danificados.

Nome da Árvore: Argan Spinosa conhecida como a 
"Árvore da Vida"
Esta árvore pode viver até 200 anos, suas raízes penetram 
profundamente no solo do deserto em busca de água

A Linha MURRÃ-KUSH Hair Fly Argan e Ômega hidrata profundamente os cabelos danificados. O 
Argan e o Ômega são excelentes antioxidantes naturais. Associados combatem os radicais livres, 
rejuvenescendo e reduzindo o frizz. Promove brilho intenso e é ideal para cabelos quimicamente 
tratados e para pré e pós coloração, pois prolonga a vivacidade da cor por muito mais tempo.

A Linha MURRÃ-KUSH Hair Fly Argan e Queratina hidrata enquanto repara os cabelos danificados. O 
Argan é rico em hidratantes naturais que associados ao poder de reconstrução da Queratina, restaura a 
estrutura dos fios severamente danificados devolvendo sua saúde natural além de promover brilho 
intenso e hidratação profunda. Ideal para todos os tipos de cabelos.

A Linha Murrã.Kush ARGAN & Ômega e 
ARGAN & Queratina foi especialmente 
desenvolvida e exaustivamente testada 
em nossos laboratórios com o que existe 
de mais moderno em desenvolvimento e 
tecnologia no mundo da cosmetologia.  
Um novo conceito nasce fruto deste 
trabalho de pesquisa em tecnologia para 
levar até você um produto que não 
agride o cabelo, pois em sua fórmula não 
existe a presença de dois agentes 
agressores: Sulfatos e Parabenos.

Os Sulfatos são moléculas adicionadas à 
shampoos apenas para aumentar o 
poder de espuma e limpeza nos cabelos, 
agredindo a estrutura interna do fio. 
Como o shampoo Murrã.Kush Hair Fly é 
livre de sulfatos (sulfate free) a limpeza é 
feita de maneira ideal, não danificando o 
fio e permitindo que o cabelo receba os 
nutrientes contidos em sua formulação.

Já os Parabenos são substâncias 
químicas conservantes cuja função é 
inibir o crescimento de microorganismos 
no produto. O não uso deste conservante 
na Linha Murrã.Kush viabiliza a 
utilização de aditivos naturais que irão 
proporcionar uma maior amplitude de 
ação e segurança a estabilidade dos 
produtos sem a menor agressão 
química. 

SULFATE and PARABEN FREE

Linha Argan
MURRÃ-KUSH
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Há séculos atrás toda a região do Marrocos era 
conhecida como Murrãkush, o próprio nome 
“Marrocos” é um derivativo de Murrãkush assim como 
a famosa cidade de Marrakech.

Shampoo: aplique o 
Shampoo Hidratante 
Sem Sal Murrã-Kush 
nos cabelos ainda 
úmidos, espalhe e 
massageie suavemente 
por alguns minutos. 
Enxágue, e, se 
necessário repita a 
operação.

Condicionador: após 
lavar os cabelos com o 
Shampoo Hidratante Sem 
Sal Murrã-Kush  aplique o 
Condicionador Reparador 
Hidratante Murrã-Kush e 
espalhe por todo o cabelo. 
Massageie por 2 minutos e 
deixe agir por mais 5 
minutos. Enxágue bem.

Máscara: aplique a Máscara 
Reparadora Murrã-Kush nos cabelos 
lavados e levemente secos, 
massageando suavemente. Deixe 
agir por 20 a 30 minutos. Se utilizar 
touca térmica, 5 minutos são 
suficientes. Em seguida, enxágue. 
Para garantir o resultado esperado, 
faça o tratamento periodicamente 
usando toda a linha Murrã-Kush.

Óleo 
Hidratante: 
aplique uma 
pequena 
quantidade 
em todo o 
cabelo úmido. 
Penteie como 
de costume.



cloração descoloraçãoe

BASE OU SUPORTE
Serve para conter e veicular os outros componentes. 
Pode ser creme, óleo ou emulsão. 

SUBSTÂNCIA ALCALINA (AMÔNIA)
Tem dupla função: abre as cutículas do cabelo 
permitindo a penetração da cor e facilita o 
desenvolvimento do oxigênio. 

SUBSTÂNCIAS COLORANTES
Pigmentos e substâncias de tratamento.

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO – H O
² ²

Conhecido como Água Oxigenada, é responsável 
pela fixação dos pigmentos artificiais no córtex e pela 
descoloração dos pigmentos encontrados no cabelo.

CORES QUENTES
São aquelas com base no vermelho. As cores quentes 
aproximam e aumentam aparentemente as formas. 

CORES FRIAS
São aquelas com a base Azul ou Cinza. As cores frias 
distanciam e reduzem aparentemente as formas.

CORES NEUTRAS
São aquelas com base amarela. Cores neutras são 
brilhantes e com pouca visibilidade servindo para fundos. 

COLORAÇÃO TEMPORÁRIA
Aquelas que não tem poder de clareamento 

e saem com a primeira lavagem. Ex.: rímel, 

rinsagem, mousse, spray. Estes tipos de 

coloração não causam mudanças na 

Cutícula do Cabelo. 

COLORAÇÃO SEMI PERMANENTE
Tipo de Coloração que tem uma duração 

que varia de 4 a 6 lavagens, ajuda a 

disfarçar cabelos brancos. Não permitem 

clareamento porque não utilizam oxidantes 

nem amônia. Podemos considerar aqui 

alguns tonalizantes.

COLORAÇÃO PERMANENTE OU POR 

OXIDAÇÃO
É a coloração que tem o poder de penetrar 

no fio de cabelo, e depositar pigmento ou/e 

retirá-los do fio, essa reação química ocorre 

no córtex do cabelo. Toda coloração por 

oxidação, clareia apenas cabelos virgens. 

Essa coloração é a sobreposição de duas 

cores: a cor do cabelo (natural ou artificial) 

que será a base a ser colorida, mais os 

pigmentos trazidos pela tinta. 

ELEMENTOS DA COLORAÇÃO TIPOS DE COLORAÇÃO
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NUANCES 

1 – Cinza (Azul)
2 – Mate/Irisado (Verde/Roxo)
3 – Dourado (amarelo)
4 – Cobre (laranja)
5 – Acajú (violeta)
6 – Vermelho (vermelho)
7 – Marrom (Azul+amarelo+ vermelho)

Observando a Estrela de Oswald, podemos 
verificar quais cores se encontram opostas numa 
linha convergente. Elas são chamadas de cores 
complementares:

- Amarelo é a cor complementar do Violeta
- Vermelho é a cor complementar do Verde
- Azul é a cor complementar do Laranja 

As cores complementares, quando aplicadas 
entre si, se neutralizam, produzindo um tom 
neutro.
Ao examinar detalhadamente o cabelo a ser 
tingido, coletamos informações que permitem 
determinar a melhor nuance a ser aplicada, 
evitar a aplicação de cor errada e neutralizar um 
reflexo indesejado. 

PIGMENTOS NATURAIS
Pigmento é o que dá cor a tudo que é material. Os 
objetos tem cores diferentes por terem composições 
químicas diferentes, cada qual tem um pigmento com 
sua própria cor: oxido de ferro pode ser amarelo ou 
vermelho, o cobre é verde, o manganês marrom, o 
cobalto azul e assim por diante.
A cor do cabelo se dá pela presença de grânulos de 
melanina presentes no córtex. Esses pigmentos são 
três: eumelanina, feumelanina e tricosiderina.

Juntos esses pigmentos em diversas quantidades ou 
concentrações determinam a cor natural dos cabelos.
A cor dos cabelos varia com o tempo: pode escurecer 
com a idade e, a partir dos 40 anos, surgirem os 
temidos fios brancos. Geralmente os cabelos brancos 
aparecem de acordo com a genética de cada 
indivíduo. Ocorre uma interrupção na produção de 
melanina, o que paralelamente diminui a produção 
de pigmentos que dão cor aos cabelos.

Curiosidade: O olho humano detecta 
cerca de 7.000.000 de tipos de tons, o filme 
fotográfico detecta cerca de 700.000 tons.

EUMELANINA - Pigmento granulado azul
TRICOSIDERINA - Pigmento vermelho
FEUMELANINA - Pigmento difuso que 
vai do laranja ao amarelo

TONS E REFLEXOS
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Para obter os tons e reflexos desejados numa coloração, é importante considerar o fundo de 
clareamento. Cabelos até a altura do castanho médio possuem fundo de clareamento vermelho e, de 
acordo com a tabela abaixo, a cada tom mais claro o fundo vai clareando, passando pelo laranja até 
chegar ao amarelo. 

O profissional deve sempre ficar atento à altura de tom que ele quer chegar no processo, e evitar que o 
fundo de clareamento se sobressaia sobre a coloração utilizada.

Por exemplo, para trabalhos de clareamento em que a tonalidade desejada seja Louro Médio ou Louro 
Claro, o fundo laranja pode ser evitado ao utilizarmos tons acinzentados (/1), pois eles se encontram 
opostos ao Laranja na Estrela de Oswald. Já se a tonalidade desejada for Louro Muito Claro ou Louro 
Claríssimo, o fundo Amarelo pode ser evitado ao utilizarmos tons Irisados (/2).

TABELA DE FUNDO DE CLAREAMENTO

CLAREAMENTO

1 – Preto Azulado 
2 – Preto
3 – Castanho Escuro 
4 – Castanho Médio 
5 – Castanho Claro 

6 – Louro Escuro 
7 – Louro Médio 
8 – Louro Claro 
9 – Louro Claríssimo 
10 – Louro Ultraclaro 

ESCALA DE CORES FUNDAMENTAIS

ESTRELA DE OSWALD

Louro Ultraclaro

Preto Azulado

Preto 

Castanho Escuro

Castanho Médio

Castanho Claro

Louro Escuro
6

5

4

Louro Médio
7

Louro Claro
8

Louro Claríssimo
9

10

3

2

1

CORES FRIAS

CORES QUENTES

Tons Escuros: 1 ao 5 / Tons Amarelo Dourado: 6 ao 8 / Tons Amarelo Claríssimo: 9 e 10

.6 Vermelho
Avermelhado

.5 Vermelho - Laranja

.5 Vermelho - Violeta

 Violeta .2
Irisado

.4 Cor de Laranja
 Acobreado

 Azul Violeta 

Amarelo - Laranja

.3 Amarelo 
Dourado

Amarelo  - Verde

.7 Verde
Mate - Marrom - Chocolate

Azul .1
Acinzentado

Azul - Verde

4 - Castanho Médio

5 - Castanho Claro

6 - Louro Escuro

7 - Louro Médio

8 - Louro Claro

9 - Louro Claríssimo

10 - Louro Ultraclaro

Vermelho Escuro

Vermelho

Vermelho - Laranja

Laranja

Laranja Claro

Laranja - Amarelo

Amarelo

COR FUNDO DE CLAREAMENTO



Matização

Tonalização

Coloração

Intensificação

Máscara Branca

 Ox 10 volumes

Ox 20 ou 30 volumes*

Ox 20 ou 30 volumes**

15 minutos

20 minutos

30 minutos

40 minutos

Com Silicofix System 10 X mais:

Menos ressecamento
Menos Desbotamento
Menos manchas 

Mais Hidratação
Mais Durabilidade

Cor Homogênea
X

Objetivo Tempo de PausaAdicionar
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Intensify Color
COLORE PIGMENT

O Condicionador Neutralizante Creme 
Profissional Hair Fly Tanox Lanolina 
neutraliza imediatamente a ação de 
alisantes químicos. Sua fórmula devolve o 
pH natural dos cabelos, tem propriedades 
emolientes e condicionantes que ajudam 
a combater efeitos do resseca-mento. Por 
ter consistência cremosa é muito fácil 
aplicar. Protege os fios de agressões 
externas pois sela as cutículas. 

Pode ser usado pós coloração, pois possui 
propriedades que realçam a cor dos 
cabelos coloridos. 

Modo de Preparo
Para matização misturar 5 cm de Coloração 
Creme Colore Pigment a 20g de uma máscara 
branca Hair Fly de sua preferência. Para 
Tonalização ou Coloração misturar a Coloração 
Creme Colore Pigment ao oxidante na 
volumagem adequada ao objetivo desejado (ver 
tabela abaixo) na proporção de 1 : 1,5 (50g de 
Coloração Creme Colore Pigment para 75ml de 
Ox Colore). Para intensificar uma cor adicionar a 
Coloração Creme Colore Pigment, na proporção 
de 1 a 5 cm para cada 50g de coloração 
escolhida (já misturada a Ox indicado na 
coloração).     

APLICAÇÃO

Aplicação em Cabelos Naturais

1 - Em um vasilha não metálica prepare a mistura 
seguindo o "Modo de Preparo". Com um pincel 
misture até obter uma consistência homogênea;

2 - Após a devida separação do cabelo em mechas 
e com o auxílio de um pincel aplique da raiz até as 
pontas;

3 - Deixe agir por 30 minuto e enxágue até que a 
água saia limpa;

4 - Não é necessário o uso do shampoo, aplique 
apenas um condicionador Hair Fly de sua 
preferência deixe agir por 5 minutos e enxágue. 

Retoque de Raiz

1 - Após a preparação da mistura e a separação 
do cabelo em mechas, aplique o produto com um 
pincel apenas na raiz crescida;

2 - Aguardar o tempo de pausa de 30 minutos;

3 - Aplique no comprimento e pontas. 

4 - Aguarde o tempo de pausa de 10 minutos;

5 - Enxágue abundantemente até que a água saia 
limpa, aplique um condicionador Hair Fly de sua 
preferência deixando agir por 5 minutos e enxágue.   

Observações Importantes
A aplicação deve ser realizada em cabelos secos, 
não lavados e desembaraçados;
Utilize luvas de plástico ou borracha;
No caso de cabelos brancos acrescentar 10 
minutos a mais no tempo de pausa; 
No caso de cabelos nunca antes coloridos, é 
preferível um tom um pouco mais claro que o 
desejado, pois será mais fácil escurecê-los que 
clareá-los em uma próxima coloração;
Os cabelos já coloridos não podem ser clareados - 
para se obter o tom de clareamento desejado será 
necessário uma descoloração prévia;

Fazer sempre a Prova de Toque e o Teste 
de Mechas antes da aplicação, conforme 

explicado na Coloração Colore.

*Para cabelos mais escuros ou para maior efeito usar Ox de 30 volumes. 
**Para intensificar utilizar Ox na volumagem indicada na coloração. 



A Coloração Creme Colore foi desenvolvida com Micropigmentos Importados, Bioativos de Algas 
Marinhas e Silicones Essenciais, o que garante altíssimo padrão de qualidade e performance 
profissional. Colore dá maciez, sedosidade e brilho superior e ainda protege e prolonga a cor por muito 
mais tempo. Colore vai satisfazer quem deseja uma coloração uniforme com cores atuais e modernas, 
tecnologia internacional e a qualidade profissional Hair Fly.
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Colore traz em sua fórmula Silicones Essenciais, que durante o processo de coloração, 
se ligam até cobrir toda extensão do fio, formando uma película que evita a perda dos 
micropigmentos por várias lavagens, além de proporcionar sedosidade, maciez, 
controle do frizz e brilho extremo aos fios.

SILICONES ESSENCIAIS
Sedosidade, Maciez e Brilho Extremo

BIOATIVO DE ALGAS MARINHAS
Hidratação Profunda e Filtro UV

TOTAL COBERTURA DOS FIOS BRANCOS
Maior Fixação da Cor

Coloração Creme
COLORE 50g 

O Bioativo de Algas Marinhas se liga à queratina dos fios proporcionando hidratação 
intensa aos cabelos. Além disso fornece proteção contra os radicais livres e raios 
solares impedindo-os de penetrar no córtex capilar e danificar os fios. 

Colore tem consistência cremosa que não escorre e micropigmentos que penetram em 
cada fio de cabelo, o que garante uma maior fixação, durabilidade da cor e total 
cobertura dos fios brancos. 

A baixa concentração de amônia e o alto teor 
de pigmento faz com que os cabelos fiquem 
saudáveis e com cores impecáveis.



coloração colorecom

Antes de Mais Nada
NÃO UTILIZE SE:

Já teve alguma reação à algum produto de coloração; Possui couro cabeludo sensível, irritado ou com 
lesões; Usou algum  tipo de henna, henê, tinturas progressivas ou  à base de 

sais metálicos ou soda cáustica.

Pode causar reação alérgica. Fazer prova de 
toque conforme instruções; 

Não usar nos cílios e sobrancelhas;

Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado 
ou lesionado;

Não se recomenda o uso deste produto em 
gestantes; 

Produto impróprio para o uso em crianças;

Em caso de contato com os olhos, lavar com 
água em abundância;

Havendo irritação, suspender o uso e procurar 
orientação médica;

Usar luvas adequadas;

Manter fora do alcance das crianças;

Enxaguar bem os cabelos após a aplicação;

"CUIDADO. Contém substâncias passíveis de 
causar irritação na pele de determinadas 
pessoas. Antes de usar, faça a prova de toque";

A Coloração Creme Colore  con tém: 
fenilenodiaminas, diaminofenois, resorcinol, 
amônia;

A Emulsão Reveladora Cremosa contém: 
peróxido de hidrogênio; 

DICAS IMPORTANTES

A aplicação deve ser realizada em cabelos secos, não lavados e desembaraçados;

Se você está colorindo seus cabelos pela primeira vez, prefira um tom um pouco mais claro 

que o desejado, pois será mais fácil escurecê-los que clareá-los em uma próxima coloração;

Os cabelos já coloridos não podem ser clareados por qualquer tipo de coloração. Para se 

obter o tom de clareamento desejado será necessário uma descoloração prévia;

Se o seu cabelo é longo ou com muito volume, recomendamos utilizar mais uma 

embalagem da Coloração Creme Colore;

Se a quantidade de cabelos brancos for elevada, prefira as nuances naturais e 

sem reflexos;

Respeite sempre o tempo de pausa.

PROVA DE TOQUE
Prepare um pouco do produto como se 
fosse utilizá-lo;
Aplique uma pequena quantidade no 
antebraço ou atrás da orelha;
Aguarde 40min. Depois lave até a total 
remoção do produto;
Aguarde 24 horas e se neste período 
aparecer irritação na pele, coceira ou 
ardência no local ou nas proximidades, 
fica provada sua hipersensibilidade ao 
produto, portanto o mesmo não deve 
ser utilizado.

TESTE DE MECHA
É recomendado fazer o Teste de Mecha, pois o 
resultado final da coloração pode ser 
influenciado por vários fatores como alisamento, 
relaxamento, permanente, tinturas metálicas, 
hennas, excesso de exposição ao Sol e também 
pela saúde geral do cabelo. Por isso prepare um 
pouco do produto como se fosse utilizá-lo. 
Separe uma mecha da parte de trás da cabeça e 
aplique a mistura (conforme processo de 
coloração). Aguarde 25 minutos, lave e seque a 
mecha, avalie a cor obtida, se o tempo de pausa 
foi suficiente, como reagiu o cabelo, etc.  
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APLICAÇÃO

1. Despeje todo o conteúdo da bisnaga em uma vasilha não metálica.
Em seguida misture 75ml de Água Oxigenada.

2. Com a ajuda de um pincel, misture bem até obter uma consistência 
homogênea.

Água Oxigenada Ideal para sua aplicação:

20 Vol. 1.0 - 2.0 - 3.0 - 3.66 - 4.0 - 5.0 - 5.3 - 5.4 - 6.0 - 6.1 - 6.4 - 6.5 - 6.7

30 Vol. 4.66 - 6.65 - 6.66 - 7.0 - 7.1 - 7.3 - 7.7 - 8.0 - 8.1 - 8.3 - 9.0 - 9.1 - 10.0 - 10.1 - 12.11

CABELOS TINGIDOS / RETOQUE

Com a ajuda de um pincel, separe pequenas mechas de cabelos e aplique a 

Coloração Creme Colore, apenas na parte crescida dos cabelos (raiz).

Deixe agir por 30 minutos.

Aplique o restante do produto sobre o comprimento e pontas, massageando a 

coloração por todo cabelo. Penteie suavemente, distribuindo o produto 

uniformemente. Aguarde 10 minutos. Para cabelos muito brancos ou difíceis de 

absorver coloração deixe por 15 minutos.

Terminado o tempo de pausa, enxágue abundantemente com água morna, 

retirando todo excesso da coloração.   

Modo de Preparar

Modo de Aplicar / Cabelos Naturais (nunca tingidos)

Massageie o produto por todo 
o cabelo, até que todos os fios 
es te jam comple tamente  
cobertos com Coloração.

Separe o cabelo em mechas e 
prenda em partes para uma 
melhor aplicação.

Com a ajuda de um pincel 
aplique a Coloração Creme 
Colore, iniciando da raiz e 
indo para as pontas.

Deixe agir 40 minutos. Não 
retire antes do tempo. Este 
tempo é fundamental para que 
você obtenha a cor desejada.

Terminado o tempo de pausa, 
enxágue abundantemente com 
água morna, retirando todo 
excesso da coloração. A lavagem 

com shampoo não é necessária. Aplique um 
condicionador Hair Fly de sua preferência e enxágue. 
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descoloração descolorecom

Antes de Mais Nada

Contém substâncias passíveis de causar 
irritação na pele de determinadas pessoas.

Antes de usar faça a prova de toque e o teste 
de mecha. 

Pode causar reação alérgica. 

Não usar nos cílios e sobrancelhas, pode 
causar irritação nos olhos ou cegueira. 

O uso indevido deste produto pode causar 
danos ao organismo em geral. 

Caso haja contato com os olhos ou mucosas 
lave com bastante água morna até total 
remoção do produto. 

Não se recomenda o uso e aplicação em 
gestantes ou crianças. 

Não aplicar se o couro cabeludo estiver 
irritado ou lesionado. 

"Este preparado somente deve ser usado para 
o fim a que se destina, sendo PERIGOSO para 
qualquer outro uso". 

Manter fora do alcance das crianças. 

Mantenha em local protegido do calor e 
umidade excessivos. 

Em caso de dúvida procure o Atendimento 
Hair Fly.

PROVA DE TOQUE
Prepare uma pequena quantidade do 
produto como se fosse utilizá-lo e aplique 
atrás da orelha ou no antebraço. Lave o 
local após 45 minutos. Se dentro de 24 
horas surgirem irritação, coceira ou 
ardência no local ou em sua 
p rox im idade ,  f i ca  p rovada  a  
hipersensibilidade da pessoa ao produto 
e o mesmo não deve ser aplicado. 

TESTE DE MECHA
Aplique a mistura em uma mecha de cabelo e observe o 
clareamento a cada 5 minutos, não ultrapasse 45 
minutos. Enxague a mecha com água e seque-a. Se 
ocorrer quebra, ressecamento ou elasticidade excessiva 
durante ou após o teste, o produto não deve ser utilizado, 
uma vez que podem haver resíduos de produtos 
incompatíveis nos fios ou o tempo e o volume da OX não 
foram adequados. Hidrate e recupere os cabelos até que 
estejam saudáveis para outro tratamento químico.

PREPARO: Coloque a quantidade desejada do pó 
descolorante em um recipiente não metálico e 
adicione aos poucos a Água Oxigenada Cremosa 
Colore mais adequada (consulte a tabela) na 
proporção de 1:2 (Ex: para 50g de pó utilize 100ml 
de OX). Misture todo o conteúdo com uma espátula 
de plástico até obter um creme homogêneo. 

Tipo de Clareamento
1 a 2 tons
2 a 3 tons
3 a 4 tons 
4 a 7 tons

OX Colore
10 volumes
20 volumes
30 volumes
40 volumes

APLICAÇÃO: A Aplicação deverá ser feita sobre os cabelos secos e não lavados. Aplique a mistura com 
pincel nas zonas à descolorir de acordo com a técnica escolhida. 

IMPORTANTE: Utilize a mistura logo após o seu preparo e não guarde sobra do produto preparado. 

TEMPO DE PAUSA: Controle o tempo de ação do produto verificando o grau de clareamento, até atingir o 
resultado desejado, o tempo ideal é 10 minutos e o máximo é 45 minutos. O grau de clareamento e o tempo 
dependerão da técnica utilizada, da textura e cor de base dos cabelos e da água oxigenada.

IMPORTANTE: Não se exponha ao Sol com o produto nos cabelos e nem utilize touca térmica ou qualquer 
outro método para acelerar o clareamento. 

REMOÇÃO DO PRODUTO: Enxágue com bastante água, lavando em seguida com o shampoo Hair Fly de 
sua preferência. 

RETOQUE DE RAIZ: Seguindo as recomendações de uso, aplique apenas na raiz crescida. Sem a 
necessidade de aplicar no comprimento e pontas. Evite contato com o couro cabeludo.

APLICAÇÃO



Pó Descolorante
DESCOLORE 

Desenvolvido para ser usado em todas as técnicas profissionais de mechas, reflexos, balayagens, decapagens 
e clareamento de cabelos. Sua fórmula eficiente assegura um clareamento rápido, uniforme e progressivo. 

Descolore enquanto trata com os principais ativos de reconstrução: Queratina, Algas Marinhas, Semi di Lino e 
Camomila. 

Sua fórmula foi cuidadosamente desenvolvida e dermatologicamente testada para ser superior, agregando 
tecnologias de ponta como dust free (não levanta pó) e pó azul (que evita o amarelamento).
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SEMI DI LINO

Abre até 7 tons

O Semi di Lino é um restaurador 
que confere hidratação e maciez aos fios.

Quatro Fórmulas e um desempenho sem igual

QUERATINA

Abre até 6 tons

A Queratina é a principal proteína da fibra capilar 
e dá força, resistência e vitalidade aos cabelos.

CAMOMILA

Abre até 6 tons

A Camomila possui óleos essenciais que evitam 
danos ao cabelo e dão suavidade aos fios.

AMÔNIA FREE
O extrato de Algas Marinhas garante o condicionamento 

dos fios durante o processo de descoloração.
Abre até 5 tons
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Água Oxigenada
COLORE 
Emulsão reveladora cremosa estabilizada, para ser 
usada nos processos de coloração e descoloração 
capilar. Nas Versões 10 Vol (3%), 20 Vol (6%), 30 Vol (9%) 
e 40 Vol (12%) H2O2



técnicas PROFISSIONAIS
As melhores técnicas profissionais

de aplicação de cosméticos.

Comprometidos com a qualidade de nossos produtos 
e comprovando nossa parceria com os profissionais 
de beleza, disponibilizamos aqui nessa APOSTILA 
TÉCNICA, assim como em nosso DVD TÉCNICO, 
todas as informações necessárias e as melhores 

técnicas de aplicação de nossos principais produtos 
para você: profissional que escolheu a excelência 
comprovada e presença constante da HAIR FLY!

www.hair�y.com.br
®

081 99920.1857
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