
 Guia de Aplicação do kit vegan da Kalentin 

 PASSO 1: 

 10ml: representa a 1ª fase do procedimento de laminação da 
 sobrancelha. É uma cola segura e muito delicada, projetada 
 especificamente para o procedimento de laminação. 

 Inclui  :  álcool desnatado, Aqua (água), poliuretano-14,  copolímero 
 de AMP-acrilatos, hidrolisado de amido hidrogenado, álcool 
 polivinílico, PVP, fenoxietanol, etil-hexilglicerina. 

 PASSO 2: 

 20ml: representa a segunda fase do procedimento de laminação da 
 sobrancelha. Este produto quebra suavemente os laços das 
 sobrancelhas, permitindo redefinir uma forma. Ao mesmo tempo, a 
 queratina e a camomila têm um efeito de reestruturação e 
 regeneração. 

 TEMPO DE COLOCAÇÃO:  10-13 minutos 

 INCI: Aqua (Água), Tioglicolato de Amônio, Álcool Cetearílico, 
 Ceteareth-20, Etanolamina, Glicerina, Parafinum Liquidum (Óleo 
 Mineral), Extrato de Chamomilla recutita (Matricaria), Proteína de 



 Milho Hidrolisada, Proteína de Trigo Hidrolisado, Proteína de Soja 
 Hidrolisada, Dimeticona Parfum (Fragrância), Poliquatnio-6, Ácido 
 Etidrônico, Cloreto de Cetrimônio, Hidróxido de Amônio, 
 Fenoxietanol, Etilhexiglicerina, Edta Tetrasódico, Sulfito de Sódio, 
 CI 45100, Propileno Glicol, Citronelol. 

 PASSO 3: 

 20ml: representa a 3ª fase do procedimento de laminação da 
 sobrancelha. Este produto repara as ligações quebradas pela 
 aplicação do produto Nº 2, fixando assim as sobrancelhas naturais 
 em sua nova forma. 

 TEMPO DE COLOCAÇÃO:  10-13 minutos 

 Inclui:  Aqua (Água), Álcool Cetearílico, Peróxido  de Hidrogênio, 
 Ceteareth-20, Parafinum Liquidum (Óleo Mineral), Glicerina, 
 Cloreto de Cetrimônio, Pantenol, Simeticona, Laureth-3, Edta 
 Tetrasódico, Ácido Etidrônico, Ácido Fosfórico, Sulfato de 
 Oxiquinolina, Parfato (Fragrância). 

 PASSO 4: 

 20ml: representa a quarta e última fase do procedimento de 
 laminação da sobrancelha. É um produto de dupla ação. É utilizado 
 para remover resíduos do produto Nº 1 (e da tonalidade possível) 
 das sobrancelhas e da pele naturais. Ao mesmo tempo, o ácido 
 hialurônico, o pantenol e a queratina realizam uma ação 
 volumizante, nutritiva e regeneradora nas sobrancelhas. 



 Inclui:  Aqua (Água), Pantenol, Metilpropanodiol, Propileno glicol, 
 Hialuronato de sódio, PCA de sódio, Proteína de milho hidrolisada, 
 Proteína de trigo hidrolisada, Proteína de soja hidrolisada, 
 Trehalose, Glicerina, PPG-26-Buteth- 26, Óleo de rícino 
 hidrogenado PEG-40 , Edta dissódico, Benzoato de sódio, ácido 
 cítrico, fenoxietanol, clorofenesina, decileno glicol, parfum 
 (fragrância). 

 Os cuidados posteriores para este tratamento são mínimos  .  Os 
 clientes são aconselhados a escovar as sobrancelhas seguindo 
 sua nova forma todas as manhãs, e após a aplicação de creme 
 facial ou maquilhagem. Os clientes também podem ser 
 aconselhados a manter a nutrição das sobrancelhas em casa com 
 o Brow Serum para aumentar o volume e força de suas 
 sobrancelhas naturais. 
 Nós formulamos o sistema de laminação de sobrancelhas para 
 tratar também as sobrancelhas. Para podermos embalar os 
 produtos com produtos veganos de alta qualidade e ingredientes 
 para fortalecer e nutrir os cabelos da sobrancelha. 
 O modelador de sobrancelhas e o soro de sobrancelha ambos 
 contém nossa queratina vegana especial, organicamente 
 proveniente de grãos de soja, milho e trigo. 
 O soro de sobrancelha também contém pantenol e ácido 
 hialurônico para aumentar o volume das sobrancelhas. 

 Com o kit de sobrancelha Kalentin pode oferecer um tratamento 
 melhorando o visual das sobrancelhas do seu cliente mas também 
 sua saúde. 


