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2. Deixar agir por 5 minutos 
sob uma fonte de calor.

1. Com os cabelos secos, aplicar 
30 gr de Yellow Liss Conditioner 

+ 10 gr de Yellow Star Oil no 
comprimento e nas pontas 

utilizando um pente.

Smooth&shiny soft treatment

3. Enxaguar os cabelos.

Tratamento para cabelos crespos e finos

5. Secar os cabelos com uma toalha, 
para remover o excesso de água.

4. Aplicar o Yellow Liss Shampoo 
no couro cabeludo e nos cabelos, 

massajar e enxaguar com cuidado. 
Repetir a ação, se necessário.

6. Distribuir o Yellow Liss Multi-Benefit 
no comprimento e nas pontas. 

Proceder com a secagem e/ou styling.

2. Secar os cabelos com uma toalha, 
para remover o excesso de água, 

e efetuar uma secagem completa.

1. Aplicar o Yellow Liss Shampoo 
no couro cabeludo e nos cabelos, 

massajar e enxaguar com cuidado. 
Repetir a ação, se necessário.

Smooth&shiny intensive treatment

3. Misturar 20 gr de Yellow Liss Mask com 
10 gr de Yellow Nutritive Oil e distribuir 

no comprimento e nas pontas.

Tratamento para cabelos crespos e grossos

4. Deixar agir 10 minutos sob 
uma fonte de calor.

6. Distribuir o Yellow Liss Multi-Benefit no comprimento 
e nas pontas. Proceder com secagem e/ou styling. 

Finalizar com Yellow Star Oil.

5. Enxaguar e secar os 
cabelos completamente.
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Dois novos tratamentos para tornar os caracóis mais lisos e luminosos

A nova receita Vegan disciplinante

Um ingrediente vegetal inovador que representa uma ótima 
alternativa à queratina animal, mantendo inalterado o seu 
desempenho. Rico em aminoácidos da soja e do trigo, de ação 
antioxidante, protege os cabelos dos danos e ajuda a reparar a fibra. 

Um óleo particularmente rico em emolientes, proteínas, sais 
minerais e vitamina E. Nutre em profundidade os cabelos e os 
envolve-os numa barreira fina, mas resistente, que impede a 
penetração da humidade, protegendo-os por mais tempo. 

A nova fórmula vegan  capaz de garantir um imediato brilho e 
sedosidade.

KeraVeg novo Origem 
natural e 
sustentável

Óleo de Amaranto 
Origem 
natural e 
sustentável

-42% 

de volume**

desde o primeiro 

tratamento

Aparência 
lisa e 
sedosidade
  prolongadas***

Adeus ao 

efeito crespo

   por até        
  4 dias*!

*Já a partir da primeira utilização, o tratamento Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) reduz o efeito crespo em 75%, comparando com o uso de um champô genérico. Após 4 dias, o efeito frizz é 42% inferior. Testes instrumentais realizados a 22-25°C, com humidade relativa (RH) de 70-80%.
**O uso do Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t), em relação àquele de um champô genérico, reduz visivelmente o volume indesejado.
***Tratamento após tratamento, o uso do Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) torna os cabelos mais lisos e fáceis de arranjar no decorrer do tempo.
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beleza profissional inteligente. 
felicidade real.
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MASK 
Um concentrado de ativos 
com propriedades alisadoras e 
disciplinantes, ao qual os cabelos 
muito crespos e rebeldes não 
poderão resistir! A sua textura 
encorpada envolve e nutre 
a fibra profundamente.
Uso no salão e em casa. 
Embalagem de 500 ml
COD. PF025113

MY BEST FRIEND 

MULTI-BENEFIT
Um sérum leave-in com uma 
multi-ação incrível, 10 benefícios 
em 1. A sua textura leve ajuda 
a manter e prolongar o efeito 
liso, protegendo os cabelos das 
agressões térmicas externas, 
como o calor do secador e da 
prancha, e também da humidade. 
Para além disso, exerce uma 
ação desembaraçante e um 
efeito disciplinante, anti-crespo 
e anti-estático. Protege dos raios 
UV e previne as pontas duplas, 
ajudando a selar as cutículas. 
Perfeito para proporcionar um 
toque de brilho aos cabelos.
Uso no salão e em casa. 
Frasco de 150 ml
COD. PF025114

SHAMPOO 
O primeiro gesto para obter 
um efeito liso perfeito. A sua 
fórmula lava delicadamente, 
disciplinando até os cabelos 
mais rebeldes. Deixa os cabelos 
macios e sedosos.
Uso no salão e em casa. 
Frasco 500 ml · 1500 ml
COD. PF025111 - PF025110

CONDITIONER 
Um aliado precioso para domar 
os cabelos crespos e sem 
controlo. A sua textura rica, 
mas leve, amacia e alisa a 
superfície dos cabelos, sem 
deixá-los pesados. Indicado 
para um uso diário.
Uso no salão e em casa. 
Frasco 500 ml
COD. PF025112

Para cabelos 
lisos perfeitos...

Your hair,
 smoother for longer 
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