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SEALPLEX N.1 
BOND REGENERATOR

CONCENTRADO REGENERADOR
Adicionado ao preparado técnico, atua ativamente no 

córtex e na cutícula da fibra capilar,
com ação protetora, preventiva e reparadora.

SEALPLEX N.2 
BOND PERFECTOR 
APERFEIÇOADOR SELANTE
Aplicado depois do serviço técnico 
em cabelos lavados e sem excesso de 
água, completa e aperfeiçoa a ação do 
concentrado regenerador dando brilho e 
plenitude à fibra capilar. 
RESULTADOS DURADOUROS
O cabelo continua impecável
mesmo depois de várias lavagens.

Atreva-se a
ir para além dos limites!

TRATAMENTO REGENERADOR
E APERFEIÇOADOR
DA FIBRA CAPILAR

SEALPLEX HAIR DEFENDER 
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SEALPLEX 
HAIR DEFENDER 

Finalmente pode
TINGIR
DESCOLORAR
DAR VOLUME
ALISAR
em casos mais extremos mantendo um

CABELO SAUDÁVEL,
RECONSTRUÍDO
E PERFEITO.
Com o tratamento específico de regeneração capilar Seaplex,
Helen Seward oferece aos clientes mais exigentes
um produto e um excelente resultado.

Atreva-se a ir para além dos limites!
O cabelo é protegido, regenerado, mais resistente,
macio e extra-brilhante! 

Mude e torne a mudar o seu ASPETO.
SEALPLEX garante um serviço que cada vez
reforça e reconstrói o cabelo em profundidade!

ALISAMENTO E ONDULAÇÃO PERMANENTE:
SEALPLEX intervém gerando novos laços para um serviço técnico perfeito.

Cabelo protegido, mais forte e tônico, a suavidade é incrível.
O resultado é extraordinário.

TRATAMENTO INTENSIVO
DE REGENERAÇÃO ATIVA:

Entre um serviço técnico e outro e no cabelo particularmente estressado e danificado,
SEALPLEX é ideal como aplicação de “produto puro”

para um serviço intensivo de anti-quebra e de regeneração do cabelo.

COLORAÇÃO/DESCOLORAÇÃO:
SEALPLEX “ativa” uma proteção e reparação do córtex

e da cutícula, aumentando o brilho e a plenitude da fibra capilar.
A COR é extra-brilhante e o cabelo é macio,

perfeitamente regenerado. O resultado é extraordinário.

Principais ativos
O serviço integrado SEALPLEX

usa a sinergia dinâmica de dois ativos,
presentes tanto no SEALPLEX N.1 como no SEALPLEX N.2.

O ATIVO FORTIFICANTE ANTI-QUEBRA 
• Atua no cabelo reforçando e reparando a fibra capilar

• Ingrediente natural extraído do trigo
• Fortalece o cabelo profondamente

• Efeito “saudável”, cabelo significativamente mais volumoso
• Escudo excecional ANTI-CRESPO

em condições atmosféricas críticas (húmido e seco)

O POLÍMERO DE PROTEÇÃO E REPARAÇÃO 
• Durante a secagem ativa-se criando uma “rede”

envolvente e protetora sobre a fibra capilar
• Ingrediente altamente tecnológico

• Repara os danos reconstruindo a cutícula
• Efeito brilhante

• Reduz as pontas duplas
• Oferece ação termo-protetora

Para a manutenção em casa
Produtos dedicados de acordo com o serviço técnico efetuado.

COLORAÇÃO
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Conditioner

DESCOLORAÇÃO
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Mask

ALISAMENTO
MEDITER RADIANT Relax Shampoo + MEDITER NUTRIVE Olea Mask

PERMANENTE
MEDITER RADIANT Volume Shampoo + MEDITER RADIANT Absolute Conditioner 


