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PERGUNTAS E RESPOSTAS
19. CONTÉM ÁCIDO?
O Fiber Regeneration não contém ácidos utilizados para alisamentos.
20. COMO FAÇO O PRÉ-TRATAMENTO PARA PROTEGER, EU DEVO
LAVAR O CABELO ANTES DE APLICAR O DESCOLORANTE?
Seguir o passo a passo.
21. SE FIZER O S.O.S 3D, VAI ATRAPALHAR NA MATIZAÇÃO DAS
MECHAS?
Não.
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22 . POSSO FAZER O TRATAMENTO ANTES E DEPOIS DAS MECHAS?
Sim. Dependendo do estado do cabelo, se ele não passar no teste de
mechas, pode-se fazer o tratamento antes e ao final do procedimento.
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23 . O FIBER REGENERATION MUDA A COR DO CABELO QUANDO
APLICADO?
O tratamento com Fiber Regeneration não causa nenhuma alteração na
cor dos cabelos.
24. O FIBER REGENERATION AMARELA O LOIRO?
Não. Pelo contrário, até realça o brilho da cor.
25. O FIBER REGENERATION DIFICULTA A AÇÃO DO TONALIZANTE
NO FIO?
Não. O Fiber Regeneration não altera o processo de tonalização.
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Sim. Deve-se realizar o tratamento Regeneração 3D seguindo o passo a
passo. Após o término da escovação pode-se realizar o processo de
mechas. A realização desse processo antes das mechas resultará em um
cabelo saudável e resistente para suportar o clareamento com mínimo
dano.
14 . PODE SER UTILIZADO O FIBER REGENERATION EM TODAS AS
VEZES QUE A CLIENTE REALIZA AS MECHAS?
Sim. Deve-se utilizar para manter a integridade da fibra.

C

segurança para executar sua criatividade

15 . UTILIZANDO O FIBER REGENERATION EM CABELOS
PROCESSADOS COM OUTRAS QUÍMICAS COMO
ALISAMENTOS, POSSO REALIZAR AS MECHAS?
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Sim. O Fiber Regeneration facilita a aplicação das mechas em cabelos
processados quimicamente, desde que a química seja compatível com
descolorante. O processo de compatibilidade não muda, o que muda é a
estrutura do fio, que de fragilizado se torna resistente em relação à
estrutura e saúde dos fios.
16. ESSE PRODUTO PODE SER USADO COMO MÁSCARA UMA VEZ POR
SEMANA?
Não é a indicação do produto.
17. EU TENHO QUE USAR ESSE PRODUTO TODA VEZ QUE FAÇO
MECHAS?
Sim. Para garantir a integridade do fio recomenda-se utilizar o Fiber
Regeneration a cada procedimento de mechas.
18. TODOS OS CABELOS PODEM SER CLAREADOS E CHEGAR AO
PLATINADO?.
Não.

A linha 3D Fusion é uma linha Premium
da London Cosméticos que trará em seu
portfólio de produtos uma inovação em
tratamento de regeneração capilar,
procedimentos químicos de alta tecnologia
com objetivo de diminuir as agressões da fibra
capilar, hidratando, nutrindo, reconstruindo e
protegendo, entregando ao profissional
cabeleireiro e aos seu clientes cabelos sempre
muito saudáveis.
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Sim. Pode-se utilizar London Plex Protect (passo 1) e o London Plex
Recovery (passo 2) no processo das mechas.
Após o processo das mechas pode-se realizar o tratamento Fiber
Regeneration para uma regeneração total dos fios.
8 . CABELOS RESSECADOS PODEM SER TRATADOS COM O FIBER
REGENERATION?

HACKER PROTECTION
C

Sim. Qualquer tipo de cabelo pode ser tratado com Fiber Regeneration,
inclusive os naturais.
9 . O QUE OCORRE SE UTILIZAR O FIBER REGENERATION EM UM
CABELO QUE NÃO TENHA NECESSIDADE?
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Protetor da fibra capilar que atua como um escudo de
proteção, preservando os filamentos proteicos da fibra capilar,
conduzindo com mais seletividade a ação alcalina dos processos
químicos.
Através do inovador sistema WHITE HAT, tecnologia SNA e a
Nano Sericina, o HACKER PROTECTION também reforça e protege o
CMC (Complexo da Membrana Celular) evitando maiores danos na
camada.

Não obterá nenhum resultado negativo. Apenas não sentirá uma mudança
significativa nos fios, por já conter a fibra íntegra.
10 . REALIZAR O PROCEDIMENTO COM O FIBER REGENERATION APÓS
AS MECHAS PODE ALTERAR A COR DO CABELO?
Não. Apenas aumentar a luminosidade.
11 . QUAL A DURABILIDADE DO FIBER REGENERATION NOS FIOS?
Quando feito o tratamento de regeneração Fiber 3D, a durabilidade é até o
próximo processo químico.
12 . POSSO UTILIZAR DE QUANTO EM QUANTO TEMPO? O FIO
FICARÁ RÍGIDO SE UTILIZAR MUITAS VEZES?
Pode-se utilizar quantas vezes forem necessárias até que sinta o fio
completamente saudável. Não fica rígido, e sim resistente e maleável.
Quando utilizado em excesso, o cabelo estará completamente regenerado
e já não sentirá muita diferença no resultado como é notado em cabelos
fragilizados.
13 . POSSO APLICAR O TRATAMENTO FIBER REGENERATION NO
PRÉ-MECHAS PARA PREPARAR O CABELO? DEVO LAVAR?
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PASSO A PASSO:
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2. QUAL A FUNÇÃO DO FIBER REGENERATION?
Regenerar a fibra capilar antes, durante e depois dos processos químicos,
proporcionando saúde, resistência, flexibilidade e movimento aos fios.
3 . COMO O FIBER REGENERATION ATUA NOS CABELOS?
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Atua de dentro para fora da fibra capilar, regenerando desde as camadas mais
profundas até a externa, preenchendo toda a região do complexo da membrana
celular (cimento da fibra) que foi desgastada. Através da sua tecnologia exclusiva
S.N.A. (Sistema Nano Aminoácidos) proporciona a religação das cadeias de
aminoácidos de forma ordenada, retendo as proteínas do fio e sua integridade.
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4 . QUAL A DIFERENÇA DO FIBER REGENERATION PARA OUTROS PRODUTOS
DISPONÍVEIS NO MERCADO?

Não é necessário lavar o
cabelo para aplicar o Hacker
Protection.
Separar os cabelos em
mechas médias.
Borrifar o Hacker Protection
em cada mecha, até sentir o
cabelo úmido.
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A maioria dos produtos no mercado para recuperação da fibra capilar atuam de
forma paliativa, apenas
desemborrachando a fibra (controlando a elasticidade). É um processo
importante, porém momentâneo.
Já o Fiber Regeneration, além de controlar o emborrachamento, trabalha
regenerando toda a parte
estrutural do cabelo, preservando a recuperação até o próximo processo químico.

Pentear para garantir que o
produto se espalhe por todo
o comprimento dos fios.

5 . O FIBER REGENERATION DEIXA OS CABELOS RÍGIDOS?
Não. O Fiber Regeneration trabalha alinhando os aminoácidos de forma ordenada
e retendo as proteínas nos fios. Desta forma, restaura a flexibilidade e elasticidade
natural dos cabelos, oferecendo resistência e movimentos incríveis.
6 . O FIBER REGENERATION É INDICADO PARA QUAL
TIPO DE CABELO?
É indicado para todos os cabelos no pré e pós-processos químicos.
7 . POSSO UTILIZAR O LONDON PLEX PARA FAZER MECHAS E DEPOIS
REALIZAR O TRATAMENTO COM O FIBER REGENERATION?

Secar com o secador.

Aplique o serviço químico
desejado.

HACKER PROTECTION

É um regenerador da fibra capilar, com tecnologia inovadora que possui muita
afinidade com a composição da fibra do cabelo. Sua eficácia é efetiva tanto na
regeneração da estrutura do córtex quanto do complexo da membrana celular.

MODO DE USAR

1. O QUE É O FIBER REGENERATION?
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1 - O QUE É O HACKER PROTECTION?
HACKER PROTECTION é um protetor da fibra capilar que através da inovadora
tecnologia SNA, do sistema WHITE HAT e a NANO SERICINA, atua como um duplo
escudo protetor, preservando os filamentos proteicos da fibra capilar e conduzindo
com mais seletividade a ação alcalina dos processos químicos. HACKER
PROTECTION também reforça e protege o CMC (cimento da membrana celular)
evitando maiores danos na camada cuticular.
HACKER PROTECTION proporciona máxima segurança ao profissional na
execução dos procedimentos químicos.
WHITE HAT SYSTEM conduz os ativos que geram a ação química diretamente
para a melanina ou nos pigmentos sintéticos de cor, penetrando na fibra capilar
sem causar danos.
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2 - QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS ATIVOS DO HACKER PROTECTION?
• S.N.A TECHNOLOGY (Tecnologia exclusiva LONDON): Blend de aminoácidos
encapsulados e colágeno que agem dentro do córtex alcançando até as regiões
cuticulares, tratando de dentro para fora proporcionando a regeneração total da
fibra capilar.
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• NANO SERICINA: uma proteína hidrofílica que possui alta afinidade com a fibra
capilar. Nos cabelos, é capaz de formar uma forte ligação com a queratina
atuando como um cimento adesivo, selando as cutículas, promovendo brilho
intenso, sedosidade, maleabilidade e maciez.
• Enriquecido com óleo de macadâmia e óleo de semente de uva que reforçam e
protegem o CMC, evitando maiores danos nas camadas cuticulares.

Retirar totalmente a
coloração lavando com o
Shampoo Keep Color.
Com uma toalha, retirar
bem o excesso de água
dos cabelos.
Aplicar o FIBER
REGENERATION no
lavatório distribuindo
perfeitamente por todo o
cabelo.
Deixar agir entre 5 a 10
minutos.
Enxaguar somente com
água.

3 - O QUE É WHITE HAT SYSTEM?
É um condutor dos ativos alcalinos que promovem a ação química diretamente na
fibra capilar.
4 - EM QUAIS PROCEDIMENTOS PODEMOS USAR O HACKER POTECTION?
HACKER PROTECTION deve ser utilizado principalmente nos procedimentos de
descoloração tais como serviços de mechas, reflexos e descoloração global, e
também nos serviços de alisamentos e coloração.
5 - QUAL A MANEIRA CORRETA DE UTILIZAR O HACKER NO
PROCEDIMENTO DE DESCOLORAÇÃO?
Usar HACKER PROTECTION é essencial e muito fácil.

Escovar.
IMPORTANTE: para
potencializar o
tratamento pós color 3D,
aplicar Hacker Protection
antes de escovar.

PÓS COLOR 3D

PASSO A PASSO:
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PASSO A PASSO:
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para cabelos em processo de emborrachamento

C

S.O.S 3D

IMPORTANTE: Sem
enxaguar, com auxílio de
uma toalha seca, retire
bem o excesso do
descolorante dos cabelos.
Aplique o Fiber
Regeneration, deixe agir
de 5 a 10 minutos para
obter a reconstrução
estrutural imediata da
fibra capilar, preparando
os cabelos para o
tratamento de
Regeneração 3D.
Em seguida, lavar,
tonalizar se necessário e
depois proceder com o
tratamento de
Regeneração 3D.
IMPORTANTE: para
potencializar o
tratamento de
Regeneração 3D, aplicar
Hacker Protection antes
de escovar.

Com os cabelos secos separe em mechas médias e aplique Hacker Protection
certificando que todos os fios receberam o produto. Penteie para garantir que o
produto se espalhe por toda o comprimento dos fios e pronto! O cabelo estará
devidamente e duplamente protegido para que você possa realizar seus serviços
de descoloração, resultando em um cabelo perfeito, com a beleza e a saúde dos
fios totalmente preservadas.
6 - QUAL A MANEIRA CORRETA DE UTILIZAR O HACKER NO
PROCEDIMENTO DE DESCOLORAÇÃO?
Usar HACKER PROTECTION é essencial e muito fácil.
Com os cabelos secos separe em mechas médias e aplique Hacker Protection
certificando que todos os fios receberam o produto. Penteie para garantir que o
produto se espalhe por toda o comprimento dos fios e pronto! O cabelo estará
devidamente e duplamente protegido para que você possa realizar seus serviços
de descoloração, resultando em um cabelo perfeito, com a beleza e a saúde dos
fios totalmente preservadas.
7- COMO SABEREI A QUANTIDADE CORRETA DE HACKER PROTECTION
APLICAR NOS CABELOS ANTES DO PROCEDIMENTO QUÍMICO?
Para uma proteção eficaz, todos os fios precisam receber Hacker Protection.
Certifique-se de garantir uma camada de umidade nos fios. (cabelos muito
danificado e quebradiços precisam de uma maior quantidade).
8- POSSO UTILIZAR O HACKER PROTECTION EM UM CABELO QUEBRADIÇO E
SENSIBILIZADO?
Sim, deve ser aplicado Hacker Protection principalmente em cabelos quebradiços
e sensibilizados. Sua tecnologia e substancias ativas permitem muito mais
proteção, evitando maior desgaste do fio e preservando sua saúde.
9 - QUAL A DIFERENÇA DE HACKER PROTECTION E PLEX
Hacker Protection com tecnologia totalmente inovadora, atua de forma diferente
de todos os plex do mercado, com dupla proteção, ele protege os FILAMENTOS
PROTEICOS e também o CMC (cimento da membrana celular), protegendo a fibra
de maneira muito mais EFICAZ.
10 - O HACKER PROTECTION É COMPATÍVEL COM TODOS OS OUTROS
PRODUTOS QUÍMICOS PARA CABELO?
Sim, O Hacker Protection pode ser utilizado antes de qualquer processo químico,
devido ao seu grande poder de proteção e afinidade com a fibra capilar.
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FIBER REGENERATION
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Processos químicos alcalinos (mechas, alisamentos,
colorações) assim como os ácidos (escovas redutoras) promovem
repulsão entre as fibras capilares, quebrando as ligações importantes,
o que causa a perda da elasticidade ideal, deixando os fios de cabelo
elásticos (nos processos alcalinos) ou rígidos (nos processos ácidos).
O resultado, em ambos os casos, é a quebra do cabelo.
A tecnologia S.N.A (Sistema de Nano Aminoácidos), presente
no Fiber Regeneration, age dentro do córtex, alcançando a região
cuticular, tratando de dentro para fora e construindo uma cadeia de
ligações ISOELÉTRICAS.
Essa cadeia é formada por uma associação de aminoácidos e
lipídios, tendo afinidade com a fibra capilar, o que nunca foi alcançado
antes, fazendo do Fiber Regeneration o produto de regeneração capilar
mais tecnológico da atualidade.
Com ele, o profissional tem a segurança que precisa para
executar seus processos químicos, tendo em suas mãos um produto
extremamente eficaz, que regenera de verdade a fibra capilar.

Lavar os cabelos com shampoo
de tratamento Keep Color ou
Smooth Argan.
Retirar no mínimo 70% da
umidade com secador, pois o
excesso de água altera o
resultado do tratamento.
Aplicar o Fiber Regeneration
com o auxílio da espátula e
enluvar. Logo após, utilizar um
pente fino para distribuir
uniformemente o produto.
Após a aplicação TOTAL do
produto no cabelo, deixar agir
de 15 a 20 minutos.
Enxaguar os cabelos, retirando
o produto com água fria ou
morna. Nunca utilizar água em
temperaturas elevadas.
Tirar bem a umidade com a
tolha e aplicar Hacker
Protection antes de escovar.
É obrigatório realizar o processo
de escovação, explorando ao
máximo a ativação térmica,
obtendo assim 100% do
resultado.

REGENERAÇÃO 3D

PASSO A PASSO:

