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NANO.TRIBOLOGIA

TRIBOLOGIA CAPILAR
“Τριβο”
(Tribo - Esfregar, friccionar)

+

PROCOLOR DC
POWDER

“Λογοσ”

Maior clareamento dos fios durante
o processo de descoloração. Sua
apresentação em pó facilita a incorporação
no produto final.

(Logos - Estudo)

Tribologia busca minimizar e/ou eliminar as perdas causadas
pelo atrito e desgaste em todos os níveis capilares:
•
•
•

Na interação entre fios de cabelos.
No contato entre a superfície do cabelo e outros
materiais (pentes, escovas, pele).
Entre as membranas internas do cabelo.

PROCOLOR DC

DIFUSÃO NO CORTEX

Melhora nas propriedades sensoriais e no
amarelamento após sucessivas lavagens.
Indicado para pós-tratamento dos cabelos
descoloridos.

Quando esses benefícios alcançam escala nanométrica,
dá-se o nome de NANO.TRIBOLOGIA.

PROCOLOR TG
Cor mais intensa e duradoura devido à
uma melhor permeação e distribuição de
pigmentos no interior da fibra. Pode ser
adicionado durante o tingimento, ou para pré
e pós-tratamento.

PERMEAÇÃO INTRA E
INTERCUTICULAR no
cortex

TRIBOXYL AAC
Alisamento Ácido mais intenso e duradouro
com melhora no balanço, maciez e brilho.
Trata enquanto alisa os fios. Quando
adicionado a produtos pós tratamento,
mantem o efeito liso e o sensorial agradável
por mais tempo.

TRIBOMAX AAL
Efeito liso mais intenso quando adicionado ao
Alisamento Alcalino, com melhora no brilho
e maciez. Pode ser adicionado em linha de
tratamento pós alisamento para manutenção
do resultado.

TRIBO CONTROL CO
Possui ação seborreguladora e auxiliar no
combate à caspa, restaurando o equilíbrio
dos fios oleosos, sem ressecar. Indicado para
cuidado do couro cabeludo reativo.

TRIBOCARE CD

NANO.TRIBOLOGIA
APLICADA EM HAIRCARE

Complexo equilibrante, trata e cuida
diariamente dos fios, promovendo melhora
geral na aparência e sensorial. Indicado para
linha de produtos para cuidado diário.

Novo conceito de obtenção
+ Alta tecnologia

BENEFÍCIOS
•

Complexo lipofílico de alto desempenho tribológico
com alto poder de penetração na fibra, elevada afinidade
e interação com as estruturas capilares lipídicas internas e
externas, proporciona um cuidado multinível.

Equilíbrio da lubrificação intra e inter
fibras dos cabelos

•

Restauração da função barreira com uma
consequente melhora na hidratação

•

Carreadores de substâncias lipossolúveis

•

Aumento do brilho, penteabilidade,

TRIBOCARE RP
Cuidado diário com reparação profunda.
Ideal para um tratamento finalizador
mais intenso e prevenção de danos. Ação
reparadora de pontas.

maciez, balanço e diminuição do frizz

DOSAGEM SUGERIDA: Entre 1,0 e 3,0% dependendo do tipo
de formulação e aplicação.
Imagem meramente ilustrativa

