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1  ANTI-FRIZZ / EFEITO WATERPROOF

permite a resolução do indesejável efeito frizz nos cabelos 
lisos, ondulados ou cacheados, por até 70 dias. Não 
modifica nem relaxa o movimento natural dos cabelos 
ondulados ou cacheados, e permite uma maior duração do 
penteado. Aconselhado para quem deseja uma fácil gestão 
dos cabelos. É o serviço mais rápido e é possível propô-lo 
junto ao serviço de coloração.

2  DISCIPLINANTE / REDUÇÃO DO VOLUME 

é dedicado a quem quer manter o natural movimento 
dos cabelos, disciplinando com delicadeza a forma 
do ondulado ou do cacho, deixando os cabelos fáceis 
de gerir por até 70 dias.  É o sserviço para quem ala 
alternar facilmente visuais lisos e ondulados. Serviço 
rápido e compatível com o tratamento de coloração 
no mesmo dia.

3  LISO NATURAL

ifoi pensado para quem deseja ter cabelos lisos, mesmo 
mantendo a sua leveza natural. Permite criar penteados lisos 
e ter volume na raiz, ou fazer a simples escova com secador, 
com poucos toques de escova ou de chapa nas pontas; para 
proporcionar um leve movimento aos cabelos. É o serviço para 
quem quer parecer naturalmente lisa e acelerar o penteado. O 
efeito dura por mais de 90 dias.

4  LISO PERFEITO

permite o máximo controle dos cabelos. Dedicado a quem 
ama os cabelos perfeitamente lisos e bem definidos. Cria 
um “efeito chapinha” simplesmente secando os cabelos 
à mão livre. É o serviço para quem precisa obter o efeito 
liso em casa, rapidamente. No mesmo dia não podem ser 
efetuados outros serviços técnicos. O efeito dura por 
mais de 90 dias.

a nova linha de serviços alisantes da Sens.ùs,
é enriquecida com pó de diamante, um dos materiais mais prestigiosos do mundo.

Através do sistema ALISA, oferece-lhe a possibilidade de 
efetuar os seguintes 4 novos tratamentos que permitirão 
incrementar o valor dos seus serviços, gerar mais revendas e 
elevar a sua imagem e o seu profissionalismo.Com ALISA as 
suas clientes perceberão as seguintes vantagens:

 Melhorar a gestão diária dos cabelos
 Modificar a sua textura
 Recuperar a sua estrutura, quando necessário
 Exaltar o brilho e a luminosidade
 Proteger os cabelos dos efeitos da umidade

Os diamantes são empregados no setor cosmético mais avançado também pela sua estrutura física. 
Os micro-cristais inseridos nos produtos Alisa intensificam a refração da luz,

criando assim um efeito luminoso e brilhante.
Um luxo que seus cabelos merecem!

A Sens.ùs sempre foi um parceiro dos cabeleireiros mais atentos e exigentes.

Uma vez escolhido o serviço certo, será necessário efetuar um atento DIAGNÓSTICO. Através dele, serão esclarecidas as características 
e a forma natural dos cabelos da cliente. Sugerimos lavar ou molhar e secar uma seção posterior de cabelos, para uma correta avaliação. 
A esta altura, seguindo as indicações e as fichas deste guia, é possível proceder com o serviço.

ALISA é a ferramenta ideal que em poucos e simples 
gestos, com seu mix de ácidos orgânicos, mostra 
as capacidades do seu salão, quer que se trate de 
disciplinar quer de alisar completamente os cabelos. 
ALISA é dedicada aos profissionais. Criada para 
garantir serviços únicos.

O diálogo com a cliente é uma parte fundamental do 
tratamento, para compreender o resultado esperado e 
saber propor o serviço ALISA mais indicado..

SS  DIAMOND BLOW DRY

potencia e prolonga o serviço de secagem, em 
pouquíssimo tempo e com ações simples.
A delicada ação filmógena deixa os cabelos macios e 
brilhantes. O efeito tem uma duração de 14 dias e não 
modifica o movimento natural do cabelo.
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 ALISA É UM ALISAMENTO?

 Não, ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER 
STRAIGHTENING FLUID não são um alisamento químico, 
mas um tratamento anti-frizz e alisante.

 POSSO UTILIZAR APENAS AS FASES ATIVAS DO 
STRAIGHTENING SHAMPOO OU DO SUPER STRAIGHTENING 
FLUID PARA OBTER O EFEITO DESEJADO?

 Não. Para obter o resultado desejado om os serviços 
ALISA, é indispensável seguir todas as fases indicadas na 
guia. ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID prepara o cabelo 
para que ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER 
STRAIGHTENING FLUID efetuem as próprias funções, 
enquanto ALISA RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER 
completam o tratamento, proporcionando maciez, um 
efeito seda e duração do serviço.

 É POSSÍVEL UTILIZAR ALISA PRE-STRAIGHTENING 
FLUID COMO UM NORMAL DETERGENTE PARA 
CABELOS?

 Não, ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID é o 
específico pré-tratamento da linha ALISA. Não deve 
ser utilizado como shampoo detergente clássico ou 
para outros serviços.

 NO FIM DO TRATAMENTO, APÓS A SECAGEM, POSSO 
EVITAR DE PASSAR A CHAPA?

 Não, a passagem da chapa é fundamental. De fato, 
após a aplicação dos produtos, é o calor da chapa que 
ativa o procedimento.

 QUAL ESPESSURA DEVE TER A MADEIXA DE 
CABELOS QUANDO É ALISADA COM A CHAPA?

 Conforme o tipo de tratamento, as seções de 
cabelos poderão ter de 0,5 cm a 2 cm (consulte a guia).

 SOBRE QUAIS TIPOS DE CABELOS POSSO 
APLICAR ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER 
STRAIGHTENING FLUID?

 Os tratamentos ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO 
& SUPER STRAIGHTENING FLUID podem ser aplicados e 
todos os tipos de cabelos, mesmo aqueles coloridos e/ou 
descoloridos.

 É MELHOR APLICAR ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO 
& SUPER STRAIGHTENING FLUID NOS CABELOS ANTES OU 
APÓS A COLORAÇÃO?

 Depende de qual serviço é efetuado. 
ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO pode ser utilizado o 
mesmo dia, logo após o serviço de coloração.
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID não pode ser 
utilizado antes que tenham passado 5-7 desde o 
serviço de coloração.

 É POSSÍVEL ADICIONAR ADITIVOS AO ALISA 
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING 
FLUID PARA PROTEGER OS CABELOS DURANTE O 
TRATAMENTO ALISANTE?

 Não, não é necessário. As fórmulas de ALISA 
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING 
FLUID não são agressivas e deixam os cabelos 
sedosos e regenerados após o tratamento.

 PORQUE PRECISO SECAR TOTAL OU 
PARCIALMENTE OS CABELOS APÓS O ALISA PRE-
STRAIGHTENING FLUID E ANTES DA APLICAÇÃO DO 
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID?

 A secagem, total ou parcial, faz com que o ALISA 
SUPER STRAIGHTENING FLUID possa aderir melhor nos 
cabelos, garantindo um resultado mais performante e 
homogêneo (veja a guia para os detalhes).

 APÓS TER APLICADO ALISA SUPER STRAIGHTENING 
FLUID OS CABELOS DEVEM FICAR EM REPOUSO 
ESTICADOS?

 Não, ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID não é 
um alisamento “clássico” e portanto não necessita de 
um período de atuação nos cabelos esticados.
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 É POSSÍVEL REPETIR O TRATAMENTO APÓS 90 DIAS?

 Certamente, o tratamento pode ser repetido quando 
necessário.

 PARA MANTER INTATO O EFEITO DO TRATAMENTO, 
É NECESSÁRIO ALGUM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO?

 Sim, é indispensável que os tratamentos ALISA 
sejam mantidos usando ALISA RESTORE SHAMPOO 
& RESTORE BUTTER para garantir os benefícios e a 
duração do serviço por mais tempo.

 O EFEITO ANTI-FRIZZ E ALISANTE MUDA CONFORME 
O TIPO DE CABELOS?

 Sim, os resultados podem ser levemente diferentes 
conforme o tipo de cabelo. Assim como pode variar o 
tempo de atuação de ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO 
& SUPER STRAIGHTENING FLUID (veja as modalidades 
de Aplicação na guia).

 QUANTOS TRATAMENTOS PODEM SER EFETUADOS 
COM UM FRASCO DE 500 ML DE ALISA STRAIGHTENING 
SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID?

 Um frasco (500 ml) de ALISA STRAIGHTENING 
SHAMPOO ou de SUPER STRAIGHTENING FLUID permite 
efetuar de 8 a 12 aplicações e cabelos de média 
quantidade e comprimento.

 AS SEÇÕES UTILIZADAS PARA A PASSAGEM DA 
CHAPA RESULTARÃO VISÍVEIS NO FIM DO TRATAMENTO?  

 Não, com os serviços ALISA não se modificam as 
direções naturais dos cabelos.

 QUANTO DURA O ALISAMENTO?

 O tratamento ALISA, se aplicado conforme as 
instruções de uso, pode durar até 90 dias.
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ANTI-FRIZZ EFEITO WATERPROOF
1  PREPARAÇÃO - PRE STRAIGHTENING FLUID

5  CONCLUSÃO DO TRATAMENTO

4  FASE TÉRMICA

4  FASE TÉRMICA

3  ENXAGUAR E SECAR

2  TRATAMENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO

 Lavar os cabelos com 30 ml de PRE-
STRAIGHTENING FLUID.

 A esta altura o tratamento Anti-frizz/Efeito Waterproof pode-
se considerar concluído. Os cabelos resultam lisos e sedosos. 
Se desejar um efeito natural, não crespo, proceda da seguinte 
maneira:

 Com a ajuda de um pente de cabo longo, 
divida os cabelos em 6 setores como indicado 
no esquema.

 Colocar as luvas de proteção antes 
de iniciar o tratamento.

 Massajar delicadamente a cútis e os cabelos. 
Deixar formar espuma e deixar em repouso por 5 
minutos. Enxaguar abundantemente. 

 Começar a fase térmica pelas primeiras 
madeixas na nuca, dividindo-as em seções 
horizontais de 1,5-2 cm de espessura. 

 Deitar 20 ml (cabelos curtos), 40ml 
(cabelos médios) 60ml (cabelos compridos) 
de STRAIGHTENING SHAMPOO no aplicador 
(aumentar a quantidade no caso de cabelos 
particularmente compridos).

 Secar os cabelos com uma toalha 
para tirar o excesso de água.

 Mantenha em tensão a madeixa com a ajuda 
de um pente resistente ao calor [PENTE ALISA].

 Distribuir uniformemente nos cabelos o produto 
puro, massageando com as mãos para formar uma 
espuma rica e compacta (agitar delicadamente o 
frasco antes de cada aplicação).

 Passar a chapa 4 vezes em cada madeixa. Para a 
escolha da temperatura, siga as indicações da tabela.

 Após o fim do tempo de repouso, enxaguar com 
atenção. Secar os cabelos completamente. Verificar 
que estejam 100% secos, penteando com uma 
escova ou um pente (esta passagem é importante. 
Prestar atenção às áreas mais difíceis como a nuca, 
as raízes, a área superior e frontal).

 Deixar repousar durante 10-12 minutos, cobrindo os 
cabelos com uma touca. Não utilizar fontes de calor.

N.B. Se necessário, é possível utilizar de 6 a 9 pressões do 
termoprotetor  Illumyna Thermo Discipline Milk. Proceder com o 
styling e a secagem desejados.

Após ter passado a chama nas primeiras madeixas da nuca, controlar se a 
cor dos cabelos perde intensidade. Se permanecer cromaticamente invariada, 
aumente a temperatura de 10°/20° até garantir a estabilidade cromática ou uma 
leve alteração (no máximo 1/2 tom). 

Será possível recuperar a eventual redução de intensidade com o DIRECT FARD 
em dose equivalente ao ALISA RESTORE BUTTER

*as indicações das temperaturas são genéricas e devem ser sempre verificadas conforme a estrutura 
do cabelos (médio/fino/grosso), a resistência cromática da primeira madeixa e moduladas conforme o 

diagnóstico.

N.B. O STRAIGHTENING SHAMPOO é um tratamento de beleza para 
os cabelos. Não serve, e portando deve ser evitada, a aplicação do 
produto diretamente sobre o couro cabeludo.

TABELA SETORES PARA A FASE TÉRMICA

TABELA TEMPERATURAS

TIPO DE CABELO TEMPERATURA   °C N. DE PASS. DA CHAPA 
NECESSÁRIAS

NAT. RESISTENTES

NATURAIS

230°C
reduzir a temperatura, se 

necessário 4 
passagens 

NB. 
madeixas 
de 1,5 - 2 

cm 

controlar 
as reações 

das 
primeiras 
madeixas

COLORIDOS
OU CLAREADOS <50%

200°C - 
210°C*

Aumentar a 
temperatura 
em etapas 
de 10°C, se 

possível, para 
alcançar o 

máximo efeito.

CLAREADOS/
DESCOLOR. >50% 180°C*

BRANCOS 160°C*

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
É indispensável, para a correta manutenção do 
tratamento com ALISA, o uso de RESTORE SHAMPOO 
& RESTORE BUTTER. O uso de produtos não 
indicados para o tratamento poderia reduzir, mesmo 
visivelmente, os efeitos do tratamento.

 Enxaguar abundantemente.
 Tirar o excesso de água com uma toalha 

e aplicar de 25g a 40g de ALISA RESTORE 
BUTTER e deixar agir por 5 minutos

 Enxaguar bem.

N.B. Se o tratamento Anti-frizz Efeito Waterproof for efetuado 
logo após um serviço de coloração, a preparação deverá ser 
efetuada com ALISA RESTORE SHAMPOO no lugar do PRE-
STRAIGHTENING FLUID, seguindo as mesmas modalidades.
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DISCIPLINANTE / REDUTOR DE VOLUME
1  PREPARAÇÃO - PRE STRAIGHTENING FLUID

5  CONCLUSÃO DO TRATAMENTO

4  FASE TÉRMICA

4  FASE TÉRMICA

3  ENXAGUAR E SECAR

2  TRATAMENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO

 Lavar os cabelos com 30 ml de PRE-
STRAIGHTENING FLUID.

 A esta altura o tratamento Disciplinante / Redutor de 
volume pode-se considerar concluído. Os cabelos resultam 
lisos e sedosos. Se desejar um efeito natural, disciplinado, 
proceda da seguinte maneira:

 Com a ajuda de um pente de cabo longo, 
divida os cabelos em 6 setores como indicado 
no esquema.

 Colocar as luvas de proteção antes 
de iniciar o tratamento.

 Massajar delicadamente a cútis e os cabelos. 
Deixar formar espuma e deixar em repouso por 5 
minutos. Enxaguar abundantemente. 

 Começar a fase térmica pelas primeiras 
madeixas na nuca, dividindo-as em seções 
horizontais de 1,0-1,5 cm de espessura.

 Deitar 20 ml (cabelos curtos), 40ml 
(cabelos médios) 60ml (cabelos compridos) 
de STRAIGHTENING SHAMPOO no aplicador 
(aumentar a quantidade no caso de cabelos 
particularmente compridos).

 Secar os cabelos com uma toalha 
para tirar o excesso de água.

 Mantenha em tensão a madeixa com a ajuda 
de um pente resistente ao calor [PENTE ALISA].

 Distribuir uniformemente nos cabelos o produto 
puro, massageando com as mãos para formar uma 
espuma rica e compacta (agitar delicadamente o 
frasco antes de cada aplicação).

 Passar a chapa 6 vezes em cada madeixa. Para a 
escolha da temperatura, siga as indicações da tabela.

 Após o fim do tempo de repouso, enxaguar com 
atenção. Secar os cabelos completamente. Verificar que 
estejam 100% secos, penteando com uma escova ou um 
pente (esta passagem é importante. Prestar atenção às 
áreas mais difíceis como a nuca, as raízes, a área superior 
e frontal).

 Deixar repousar durante 15-20 minutos, cobrindo os 
cabelos com uma touca. Não utilizar fontes de calor.

N.B. Se o tratamento Disciplinante / Redutor de volume for 
efetuado logo após um serviço de coloração, a preparação deverá 
ser efetuada com ALISA RESTORE SHAMPOO no lugar do PRE-
STRAIGHTENING FLUID, seguindo as mesmas modalidades.

N.B. Se necessário, é possível utilizar de 6 a 9 pressões do 
termoprotetor  Illumyna Thermo Discipline Milk. Proceder com o 
styling e a secagem desejados.

Após ter passado a chama nas primeiras madeixas da nuca, controlar se a 
cor dos cabelos perde intensidade. Se permanecer cromaticamente invariada, 
aumente a temperatura de 10°/20° até garantir a estabilidade cromática ou uma 
leve alteração (no máximo 1/2 tom). 

Será possível recuperar a eventual redução de intensidade com o DIRECT FARD 
em dose equivalente ao ALISA RESTORE BUTTER

*as indicações das temperaturas são genéricas e devem ser sempre verificadas conforme a estrutura 
do cabelos (médio/fino/grosso), a resistência cromática da primeira madeixa e moduladas conforme o 

diagnóstico.

N.B. O STRAIGHTENING SHAMPOO é um tratamento de beleza para 
os cabelos. Não serve, e portando deve ser evitada, a aplicação do 
produto diretamente sobre o couro cabeludo.

TABELA TEMPERATURAS

TIPO DE CABELO TEMPERATURA   °C N. DE PASS. DA CHAPA 
NECESSÁRIAS

NAT. RESISTENTES

NATURAIS

230°C
reduzir a temperatura, se 

necessário 6 
passagens 

NB. 
madeixas 
de 1,5 - 2 

cm 

controlar 
as reações 

das 
primeiras 
madeixas

COLORIDOS
OU CLAREADOS <50%

200°C - 
210°C*

Aumentar a 
temperatura 
em etapas 
de 10°C, se 

possível, para 
alcançar o 

máximo efeito.

CLAREADOS/
DESCOLOR. >50% 180°C*

BRANCOS 160°C*

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
É indispensável, para a correta manutenção do 
tratamento com ALISA, o uso de RESTORE SHAMPOO 
& RESTORE BUTTER. O uso de produtos não 
indicados para o tratamento poderia reduzir, mesmo 
visivelmente, os efeitos do tratamento.

 Enxaguar abundantemente.

 Tirar o excesso de água com uma toalha 
e aplicar de 25g a 40g de ALISA RESTORE 
BUTTER e deixar agir por 5 minutos

 Enxaguar bem.

TABELA SETORES PARA A FASE TÉRMICA
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LISO NATURAL
1  PREPARAÇÃO - PRE STRAIGHTENING FLUID

 Lavar os cabelos com o
PRE-STRAIGHTENING FLUID

 Massajar delicadamente a cútis e os 
cabelos. Deixar formar espuma, repetir a 
aplicação e deixar em repouso seguindo 
as indicações da Tabela Tipologia de 
Cabelos abaixo.

 Enxaguar bem. Secar os cabelos com uma toalha 
para tirar o excesso de água.

TABELA TIPOLOGIA DE CABELOS

TIPO DE
CABELO

N° DE PASS.
SHAMPOO

TEMPOS DE REP. 
SUGERIDO N.B.

NAT. RÉSISTANTS
NATURAIS

3-4 passages de 
Pre-straightening Fluid

6-8 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

Não enxaguar 
completamente, 

deixar 
aproximadamente 
50% de espuma 
entre as várias 
passagens de 

Pre-Straightening 
Fluid.

 Enxaguar 
completamente 
somente após o 
último shampoo.

COLORIDOS
OU CLAREADOS 
<50%

2-3 passages de 
Pre-straightening Fluid

3-5 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

É C L A I R C I S / 
D É C O L O R É S 
>50%
BRANCOS

1-2 passages de 
Pre-straightening Fluid

2-3 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

TABELA DE SECAGEM

TIPO DE CABELO SUGGESTION

NATURAIS Secar completamente 100%

COLORIDOS OU CLAREADOS <50% Secar os cabelos até o 70%.

CLAREADOS/DESCOLOR. >50% BRANCO Manter as pontas úmidas.

TIPO DE CABELO TEMPS DE POSE ADVERTÊNCIAS

NATURAIS RESISTENTES 35’
ENXAGUAR 

LEVEMENTE (máx 
por 15") 

APÓS O TERMPO DE 
REPOUSO

NATURAIS 30’

COLORIDOS OU CLAREADOS <50% 25’

CLAREADOS/DESCOLOR. >50% BRANCO 15’ - 20’

N.B. os tempos de repouso são indicativos e variam conforme o diagnóstico efetuado.

2  SECAGEM

4  ENXAGUAR E SECAR

 Para facilitar a gestão dos cabelos, a penteabilidade 
durante as operações do tratamento e obter o máximo 
efeito do ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID, 
sugerimos pulverizar uma quantidade mínima de T@
b>u Heat Shield nos cabelos úmidos, sobretudo as 
pontas mais sensibilizadas ou danificadas; em seguida 
proceder com a secagem seguindo as indicações da 
tabela abaixo.

 Secar os cabelos completamente. Verificar que estejam 
100% secos, penteando com uma escova ou um pente. (Esta 
passagem é importante. Prestar atenção às áreas mais difíceis 
como a nuca, as raízes, a área superior e frontal).

 Após o tempo de repouso, quando rpevisto, efetue 
uma enxaguada rápida com água morna (veja a Tabela 
dos Tempos de Repouso anterior) para eliminar o 
eventual excesso de produto.

3  TRATAMENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

3  TRATAMENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

 Colocar as luvas de proteção antes 
de iniciar o tratamento.

 Agitar o frasco e deitar de 30 a 50 gramas de ALISA 
SUPER STRAIGHTENING FLUID em um recipiente de 
plástico (a quantidade de produto varia conforme o 
comprimento e a massa dos cabelos).

 Aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID 
partindo de uma distância de 0,5 cm do couro cabeludo 
até as pontas.

 Massajar delicadamente cada madeixa com as mãos 
para facilitar a correta distribuição do produto, até 
completar a aplicação do produto em toda a cabeça.

 No fim de cada setor, crie um rolo de cabelos com os dedos e 
pince-o com um grampo. Esta passagem irá preservar a correta 
umidade em todo o comprimento do cabelo.
Deixe em repouso, sem cobrir os cabelos, seguindo as indicações 
da Tabela de Tempos de Repouso abaixo.

 Começar a aplicação pela área da nuca, dividindo os 
cabelos em seções horizontais de 0,5 cm de espessura e 
aplicar o ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID utilizando um 
pincel de cerdas duras.

 Com a ajuda de um pente de cabo 
longo, divida os cabelos em 5 setores 
como indicado no esquema. Isto permite 
uma melhor distribuição mesmo nas 
áreas mais difíceis.

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID é um tratamento de beleza 
para os cabelos. Não serve, e portando deve ser evitada, a 
aplicação do produto diretamente sobre o couro cabeludo.

ESQUEMA SETORES
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4  ENXAGUAR E SECAR
 Se  o cabelo for difícil de pentear, aplique T@b>u 

Heat Shield para facilitar a gestão dos cabelos, a 
penteabilidade durante as operações do tratamento e 
para obter o máximo efeito

5  FASE TÉRMICA
 Antes de enfrentar a fase térmica com a chapa, certifique-

se de que os cabelos estejam totalmente secos.

  Durante a passagem da chapa, quando estiver 
perto do couro cabeludo, comece projetando as seções 
perpendicularmente à raiz para poder chapar com facilidade 
também o primeiro centímetro dos cabelos.

 Regule a temperatura da chapa seguindo 
as indicações da tabela abaixo. A escolha 
da temperatura é fundamental para obter 
um resultado excelente, portanto o uso da 
CHAPA SENS.ÙS com temperatura regulável e 
indispensável.

 Com a ajuda de um pente de cabo longo, divida os cabelos 
em 6 setores como indicado no esquema.

 Começar a fase térmica pela nuca, dividindo os cabelos em 
seções horizontais de 0,5 cm de espessura. Mantenha a madeixa 
esticada com a ajuda de um pente resistente ao calor [PENTE 

ALISA SENS.ÙS], passe a chapa da base até 
as pontas, controlando sempre o resultado, a 
temperatura e a resistência da cor (veja abaixo 
a Tabela Temperaturas da Chapa).

6  CONCLUSÃO DO TRATAMENTO

 Enxaguar abundantemente, aplicar 
o ALISA RESTORE SHAMPOO, massajar 
delicadamente e enxaguar.

 Nesta fase não é necessário deixar em 
repouso o shampoo.

N.B. No fim da secagem o tratamento ainda estará ativo. Se 
as áreas mais difíceis permanecerem levemente onduladas, 
recomendamos mais 5 passagens de chapa, com as mesmas 
modalidades e temperatura utilizadas precedentemente.

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
É indispensável, para a correta manutenção do 
tratamento com ALISA, o uso de RESTORE SHAMPOO 
& RESTORE BUTTER. O uso de produtos não 
indicados para o tratamento poderia reduzir, mesmo 
visivelmente, os efeitos do tratamento.

 Tirar o excesso de água com uma toalha e aplicar de 
25g a 40g de ALISA RESTORE BUTTER e deixar agir por 5 
minutos. Enxaguar bem.

 No caso de perda de reflexos e tonalidade, misturar 
em doses iguaisALISA RESTORE BUTTER com Direct Fard 
escolhendo a tonalidade mais adequada para recuperar a 
eventual perda cromática. Neste caso, cubra os cabelos 
com uma touca e deixe atuar sob fonte de calor por 5/10 
minutos, e em seguida enxagúe.

 Após ter enxaguado e secado os cabelos com uma toalha, é 
possível aplicar o termoprotetor Illumyna Thermo Discipline Milk 
(6 a 9 pressões).

 Secar os cabelos com o secador, usando as 
mãos, direcionando o jato de ar de cima para baixo, 
acompanhando delicadamente os cabelos.Após ter passado a chama nas primeiras madeixas da nuca, controlar se a cor dos cabelos perde 

intensidade. Se permanecer cromaticamente invariada, aumente a temperatura de 10°/20° até 
garantir a estabilidade cromática ou uma leve alteração (no máximo 1/2 tom).  Será possível 
recuperar a eventual redução de intensidade com o DIRECT FARD em dose equivalente ao ALISA 
RESTORE BUTTER

*as indicações das temperaturas são genéricas e devem ser sempre verificadas conforme a estrutura 
do cabelos (médio/fino/grosso), a resistência cromática da primeira madeixa e moduladas conforme o 

diagnóstico.

TIPO DE CABELO TEMPERATURA   °C N. DE PASS. DA CHAPA 
NECESSÁRIAS

NATURAIS 
RÉSISTANTS
NATURAIS

230°C
reduzir a temperatura, se 

necessário
10

controlar as 
reações das 

primeiras 
madeixas

COLORIDOS
OU CLAREADOS <50%

200°C - 
210°C*

Aumentar a 
temperatura 
em etapas 
de 10°C, se 

possível, para 
alcançar o 

máximo efeito.

7

CLAREADOS/
DESCOLOR. >50% 180°C* 6

BRANCOS 160°C* 5

TABELA SETORES PARA A FASE TÉRMICA

  Preste atenção e insista com um número de passagens 
superior nas áreas mais difíceis (nuca e área frontal).
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LISO PERFEITO
1  PREPARAÇÃO - PRE STRAIGHTENING FLUID

 Lavar os cabelos com o
PRE-STRAIGHTENING FLUID

 Massajar delicadamente a cútis e os 
cabelos. Deixar formar espuma, repetir a 
aplicação e deixar em repouso seguindo 
as indicações da Tabela Tipologia de 
Cabelos abaixo.

 Enxaguar bem. Secar os cabelos com uma toalha 
para tirar o excesso de água.

TABELA TIPOLOGIA DE CABELOS

TIPO DE
CABELO

N° DE PASS.
SHAMPOOA

TEMPOS DE REP. 
SUGERIDO N.B.

NAT. RÉSISTANTS
NATURAIS

3-4 passages de 
Pre-straightening Fluid

6-8 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

Não enxaguar 
completamente, 

deixar 
aproximadamente 
50% de espuma 
entre as várias 
passagens de 

Pre-Straightening 
Fluid.

 Enxaguar 
completamente 
somente após o 
último shampoo.

COLORIDOS
OU CLAREADOS 
<50%

2-3 passages de 
Pre-straightening Fluid

3-5 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

É C L A I R C I S / 
D É C O L O R É S 
>50%
BRANCOS

1-2 passages de 
Pre-straightening Fluid

2-3 minutos 
(última passagem Pre-

straightening Fluid)

N.B. os tempos de repouso são indicativos e variam conforme o diagnóstico efetuado.

TABELA DE SECAGEM

TIPO DE CABELO SUGGESTION

NATURAIS Secar completamente 100%

COLORIDOS OU CLAREADOS <50% Secar os cabelos até o 70%.

CLAREADOS/DESCOLOR. >50% BRANCO Manter as pontas úmidas.

2  SECAGEM
 Para facilitar a gestão dos cabelos, a penteabilidade 

durante as operações do tratamento e obter o máximo 
efeito do ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID, 
sugerimos pulverizar uma quantidade mínima de T@
b>u Heat Shield nos cabelos úmidos, sobretudo as 
pontas mais sensibilizadas ou danificadas; em seguida 
proceder com a secagem seguindo as indicações da 
tabela abaixo.

3  TRATAMENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
 Colocar as luvas de proteção antes 

de iniciar o tratamento.
 Com a ajuda de um pente de cabo 

longo, divida os cabelos em 5 setores 
como indicado no esquema. Isto permite 
uma melhor distribuição mesmo nas 
áreas mais difíceis.

3  TRATAMENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

 Agitar o frasco e deitar de 30 a 50 gramas de ALISA 
SUPER STRAIGHTENING FLUID em um recipiente de 
plástico (a quantidade de produto varia conforme o 
comprimento e a massa dos cabelos).

 Aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID 
partindo de uma distância de 0,5 cm do couro cabeludo 
até as pontas.

 Massajar delicadamente cada madeixa com as mãos 
para facilitar a correta distribuição do produto, até 
completar a aplicação do produto em toda a cabeça.

 No fim de cada setor, crie um rolo de cabelos com os dedos e 
pince-o com um grampo. Esta passagem irá preservar a correta 
umidade em todo o comprimento do cabelo.
Deixe em repouso, sem cobrir os cabelos, seguindo as indicações 
da Tabela de Tempos de Repouso abaixo.

 Começar a aplicação pela área da nuca, dividindo os 
cabelos em seções horizontais de 0,5 cm de espessura e 
aplicar o ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID utilizando um 
pincel de cerdas duras.

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID é um tratamento de beleza 
para os cabelos. Não serve, e portando deve ser evitada, a 
aplicação do produto diretamente sobre o couro cabeludo.

ESQUEMA SETORES

TIPO DE CABELO T.DE POSE ADVERTÊNCIAS

NATURAIS 35’ Não enxaguar

COLORIDOS OU CLAREADOS <50% 30’ ENXAGUAR LEVEMENTE 
(máx por 15") 

APÓS O TERMPO DE 
REPOUSO

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50%
BRANCOS 20’ - 25’

4  ENXAGUAR E SECAR

 Secar os cabelos completamente. Verificar que 
estejam 100% secos, penteando com uma escova 
ou um pente. (Esta passagem é importante. Prestar 
atenção às áreas mais difíceis como a nuca, as raízes, 
a área superior e frontal).

 Após o tempo de repouso, quando rpevisto, efetue 
uma enxaguada rápida com água morna (veja a Tabela 
dos Tempos de Repouso anterior) para eliminar o 
eventual excesso de produto.
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4  ENXAGUAR E SECAR
 Se  o cabelo for difícil de pentear, aplique T@b>u 

Heat Shield para facilitar a gestão dos cabelos, a 
penteabilidade durante as operações do tratamento e 
para obter o máximo efeito

5  FASE TÉRMICA
 Antes de enfrentar a fase térmica com a chapa, certifique-

se de que os cabelos estejam totalmente secos.

  Durante a passagem da chapa, quando estiver 
perto do couro cabeludo, comece projetando as seções 
perpendicularmente à raiz para poder chapar com facilidade 
também o primeiro centímetro dos cabelos.

  Preste atenção e insista com um número de passagens 
superior nas áreas mais difíceis (nuca e área frontal).

 Regule a temperatura da chapa seguindo 
as indicações da tabela abaixo. A escolha 
da temperatura é fundamental para obter 
um resultado excelente, portanto o uso da 
CHAPA SENS.ÙS com temperatura regulável e 
indispensável.

 Com a ajuda de um pente de cabo longo, divida os cabelos 
em 6 setores como indicado no esquema.

 Começar a fase térmica pela nuca, dividindo os cabelos em 
seções horizontais de 0,5 cm de espessura. Mantenha a madeixa 
esticada com a ajuda de um pente resistente ao calor [PENTE 

ALISA SENS.ÙS], passe a chapa da base até 
as pontas, controlando sempre o resultado, a 
temperatura e a resistência da cor (veja abaixo 
a Tabela Temperaturas da Chapa).

6  CONCLUSÃO DO TRATAMENTO

 Enxaguar abundantemente, aplicar 
o ALISA RESTORE SHAMPOO, massajar 
delicadamente e enxaguar.

 Nesta fase não é necessário deixar em 
repouso o shampoo.

N.B. No fim da secagem o tratamento ainda estará ativo. Se 
as áreas mais difíceis permanecerem levemente onduladas, 
recomendamos mais 5 passagens de chapa, com as mesmas 
modalidades e temperatura utilizadas precedentemente.

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
É indispensável, para a correta manutenção do 
tratamento com ALISA, o uso de RESTORE SHAMPOO 
& RESTORE BUTTER. O uso de produtos não 
indicados para o tratamento poderia reduzir, mesmo 
visivelmente, os efeitos do tratamento.

 Tirar o excesso de água com uma toalha e aplicar de 
25g a 40g de ALISA RESTORE BUTTER e deixar agir por 5 
minutos. Enxaguar bem.

 No caso de perda de reflexos e tonalidade, misturar 
em doses iguaisALISA RESTORE BUTTER com Direct Fard 
escolhendo a tonalidade mais adequada para recuperar a 
eventual perda cromática. Neste caso, cubra os cabelos 
com uma touca e deixe atuar sob fonte de calor por 5/10 
minutos, e em seguida enxagúe.

 Após ter enxaguado e secado os cabelos com uma toalha, é 
possível aplicar o termoprotetor Illumyna Thermo Discipline Milk 
(6 a 9 pressões).

 Secar os cabelos com o secador, usando as 
mãos, direcionando o jato de ar de cima para baixo, 
acompanhando delicadamente os cabelos.Após ter passado a chama nas primeiras madeixas da nuca, controlar se a cor dos cabelos perde 

intensidade. Se permanecer cromaticamente invariada, aumente a temperatura de 10°/20° até 
garantir a estabilidade cromática ou uma leve alteração (no máximo 1/2 tom).  Será possível 
recuperar a eventual redução de intensidade com o DIRECT FARD em dose equivalente ao ALISA 
RESTORE BUTTER

*as indicações das temperaturas são genéricas e devem ser sempre verificadas conforme a estrutura 
do cabelos (médio/fino/grosso), a resistência cromática da primeira madeixa e moduladas conforme o 

diagnóstico.

TIPO DE CABELO TEMPERATURA   °C N. DE PASS. DA CHAPA 
NECESSÁRIAS

NATURAIS 
RÉSISTANTS
NATURAIS

230°C
reduzir a temperatura, se 

necessário
12

controlar as 
reações das 

primeiras 
madeixas

NB
0,5 cm

COLORIDOS
OU CLAREADOS <50%

200°C - 
210°C*

Aumentar a 
temperatura 
em etapas 
de 10°C, se 

possível, para 
alcançar o 

máximo efeito.

8

CLAREADOS/
DESCOLOR. >50% 180°C* 7

BRANCOS 160°C* 6

TABELA SETORES PARA A FASE TÉRMICA
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1  PREPARAÇÃO - RESTORE SHAMPOO

3  ENXÁGUE

2  TRATAMENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO + 
RESTORE SHAMPOO 5ml+5ml

 Após ter molhado os cabelos, aplique 
o RESTORE SHAMPOO.

 Enxaguar bem.  

 Os cabelos agora estão prontos para o styling e 
para a escova desejada: lisa, ondulada ou cacheada.

 Colocar as luvas de proteção antes 
de iniciar o tratamento.

 Massajar delicadamente a cútis e os 
cabelos. Fazer espumar e enxaguar bem.

 Deitar 5 ml de STRAIGHTENING SHAMPOO 
+ 5 ml de RESTORE SHAMPOO no aplicador 
(aumentar a quantidade no caso de cabelos 
particularmente compridos).

 Se necessário, repetir a operação.

 Aplicar uniformemente em toda a cabeça e, sem 
massajar o couro cabeludo, trabalhar o produto formando 
uma espuma rica a compacta. (Agitar delicadamente o 
frasco antes da aplicação).

 Após o fim do tempo de repouso, 
enxaguar com atenção. 
Tirar o excesso de água com uma toalha 
e aplicar de 20g a 40g de ALISA RESTORE 
BUTTER e deixar agir por 5 minutos.

 Deixar repousar durante 5 minutos sem cobrir os 
cabelos. Não utilizar fontes de calor.

 Após enxaguar, secar os cabelos com uma toalha 
para tirar o excesso de água.

DIAMOND BLOW DRY

N.B. O STRAIGHTENING SHAMPOO é um tratamento de beleza para 
os cabelos. Não serve a aplicação do produto diretamente sobre o 
couro cabeludo.
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