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CAPÍTULO

Conhecendo o poder da
Bond Essencial



No dia a dia do salão de beleza,
por mais testes que façamos, a
fibra capilar sempre irá nos
surpreender com desafios. 
A Bond Essencial é uma linha
inovadora que transforma os
desafios da profissão em eventos
de fácil solução.

Contendo o Colágeno, Extrato de
Aloe Vera e Proteína da Mandioca,
a Bond Essencial é uma
ferramenta indispensável em
todos os procedimentos do salão.
Garantindo sucesso do início ao
fim do seu serviço de beleza.

Vamos conhecer agora cada
produto e onde eles atuarão com
100% de saúde e proteção aos
cabelos das suas clientes.
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CAPÍTULO

Conhecendo cada
produto



Shampoo Recovery

Queratina Hidrolisada
Óleo de Argan
Proteína da Mandioca
Uréia

COMPONENTES DE
TRATAMENTO

01

Mascara Recovery

O Shampoo promove uma limpeza
completa sem deixar os fios asperos e
porosos. Com a Máscara de Alto impacto o
cabelo ja recebe uma carga de proteinas e
lipídios que transformam a textura e
emoliencia da fibra instantaneamento

CONHEÇA O
PROTOCOLO
DE USO NO
CAPÍTULO 3



Bond Essencial

Blend de Proteinas que entregam o
CHONS (Carbono, Hidrogênio, Oxigênio,
Nitrogênio e Enxofre
Colágeno

COMPONENTES DE
TRATAMENTO

02

Fusion

Poderoso protetor pré química, a Bond
Fusion cria uma camada de proteção
com as proteínas e colágeno nas areas
já com quimicas antigas como por
exemplo: Retoque de Progressiva e
Mechas.

CONHEÇA O
PROTOCOLO
DE USO NO
CAPÍTULO 3



Bond Essencial

Blend de Óleos
Essenciais Leves
Óleo de Argan
Leve

COMPONENTES DE
TRATAMENTO

03

Oil

Restaura a parte interna do fio, aumentando a
resistência e selando as cutículas, deixando-os
macios, sedosos e fáceis de cuidar.
Regenera o complexo da membrana celular dos
fios (cmc) através da reposição lipídica causados
por processos químicos, ação do secador, prancha
e sol. Promove toque acetinado, sem pesar.
Imediata ação: cabelos macios, sedosos e
brilhantes. Revela pontas mais fortes e menos
quebradiças.



Bond Essencial

Uréia
Queratina
Colágeno

Extrato da Mandioca
Extrato de Aloe Vera

COMPONENTES DE
TRATAMENTO

04

SOS Nutri

Regerador instantâneo da fibra emborrachada.
Composto de um Blend de Proteínas e amino
acidos, o SOS Nutri recupera nos primeiros 10
segundos a resistencia que a química destrói da
fibra capilar. Após 15 minutos de pausa o
emborrachamento é reestabelecido e a fibra ja fica
apta para ser escovada. Seu poder de
reestruturação dura até a proxima vez que a fibra
for exposta a quimicas sem cuidados novamente
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Protocolos de Uso



Protocolo Retoque
de Mechas

A

1 - Após o teste de Mechas aprovador
2- Lave os cabelos fazendo o *Desentox Pré Mechas
3 - Seque 100% dos fios
4 - Divida em mechas largas e borrife nas partes ja
clareadas a Bond Fusion, enluvando e distribuindo
com o auxilio de um pente por toda a fibra
(Pausa de 5 minutos)
5 - Seque com o vento morno os cabelos. É
importante que a temperatura do secador seja fria
para morna para não evaporar o produto
6 - Inicie seu trabalho de mechas.
7 - Antes de retirar o descolorante com agua,
burrife a Bond Fusion e enluve pelos fios ainda com
o descolorante.
8 - Remova o descolorante com o Shampoo
Recovery
9 - Após retirar o shampoo aplique a mistura de
10gr de Recovery Mask + 5gr do SOS Nutri, aplique
nos fios umidos e deixe uma pausa de 15 minutos.
11 - Enxague e Finalize protegendo a fibra com o
Bond Oil



Desentox Pré
Mechas

A1

*Desentox Pré Mechas
1 - Primeiro Lavar os fios com Shampoo Desentox
2 - Enxague o Desentox e lave os fios com o Shampoo
Blondie ( Repita esse passo até os fios ficarem limpos)
3 - Retire o excesso de agua com uma toalha e aplique
a Nutrição do Cronograma Capilar
(Pausa de 5 minutos)
4 - Ainda sem exaguar a Nutrição, aplique a Máscara
Blondie para acidificar a fibra, alinhe com uma escova
raquete e exague
5 - Finalize com a Máscara do Desentox e enxague



Protocolo Cabelo
Emborrachado

A2

Se o cabelo que você está fazendo, apresentou o
emborrachamento, não se desespere. Siga os
proximos passos com atenção.

1 - Retique o excesso de descolorante da fibra
emborrachada com cuidado para não partir a
mecha fragilizada. Faça movimentos leves e sutis.
2 - Após remover o excesso de descolorante, borrife
o Bond Fusion diretamente nas partes
emborrachas.
3 - Logo em seguida aplique o SOS Nutri e enluve
com cuidado. Qualquer movimento com força
pode romper essa fibra.
4 - Enluve por 10 segundos, e passe para as
proximas mechas.

Em casos extremos deixe uma pausa de 20
minutos da SOS Nutri nos fios.
Antes de enxaguar, veja a resistencia da fibra, caso
ainda esteja fragiizada, deixe por mais 10 minutos. e
enxague. 

NÃO LAVE COM AGUA OS CABELOS ANTES DE
REALIZAR O PASSO A PASSO ACIMA.



Protocolo Retoque
de Mechas Oxidadas

B

1 - Após o teste de Mechas aprovador
2- Lave os cabelos fazendo o Desentox Pré Mechas
3 - Seque 100% dos fios
4 - Divida em mechas largas e borrife nas partes ja
clareadas a Bond Fusion, enluvando e distribuindo
com o auxilio de um pente por toda a fibra
(Pausa de 5 minutos)
5 - Seque com o vento morno os cabelos. É
importante que a temperatura do secador seja fria
para morna para não evaporar o produto
6 - Inicie seu trabalho de mechas.
7 - Aplique a Bond Essencial Oil na emenda do
natural para as partes descoloridas. O Óleo cria
uma proteção para que a fibra nao quebre quando
precisar aplicar o descolorante nas mechas antigas.

Observação: Caso no teste de mechas as partes ja
oxidadas não resista aos descolorante, aplique a Bond Oil e
enluve o pó após a raiz alcançar o nivel de clareamento
desejado, e deixe para fora do aluminio ou papel de
mechas



Protocolo Retoque
de Progressiva

C

1- Lave os cabelos fazendo o Detox Quelante
2 - Seque 100% dos fios
3 - Divida em mechas largas e borrife nas partes ja
alisadas a Bond Fusion, enluvando e distribuindo
com o auxilio de um pente por toda a fibra
(Pausa de 5 minutos)
4 - Seque com o vento morno os cabelos. É
importante que a temperatura do secador seja fria
para morna para não evaporar o produto
5 - Inicie seu trabalho de Alisamento.
6 - Após a Pausa do alisamento, remova 100% do
alisamento e aplique a Bond Essencial Mask por
todo o cabelo.
(Pausa de 10 minutos)
7 - Enxague os fios e aplique a Bond Oil antes de
iniciar a Escovação e pranchada dos cabelos



Protocolo ColoraçãoD

1- Lave os cabelos fazendo o Detox Quelante
2 - Seque 100% dos fios
3 - Divida em mechas largas e borrife nas partes ja
alisadas a Bond Fusion, enluvando e distribuindo
com o auxilio de um pente por toda a fibra
(Pausa de 5 minutos)
4 - Seque com o vento morno os cabelos. É
importante que a temperatura do secador seja fria
para morna para não evaporar o produto
5 - Inicie a aplicação da coloração desejada
6 - Após a Pausa da coloração, remova 100% da
coloração com o Shampoo Recovery e aplique a
Bond Essencial Mask por todo o cabelo.
(Pausa de 10 minutos)
7 - Enxague os fios e aplique a Bond Oil antes de
iniciar a finalização dos cabelos.

Observação: Caso a cliente indique sensibilidade no
couro cabeludo, recomenda-se que após a limpeza
dos fios, borrife a Bond Oil no couro cabeludo,
massageado em movimento circulares, para criar
uma pelicula de proteção do bulbo capilar e couro
cabeludo



Adquira a 
BOND Essencial  

com nossos
consultores LizUp

Professional


