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NASCEU O SISTEMA DESCOLORANTE

MULTIBONDING 
LIGHTENING SYSTEM

O Multibonding  Modulador pode ser 
acrescentado ao pó descolorante numa 
relação variável, de 1:1 a 3:1 (Lightener/
Modulador), consoante o nível de 
clareamento desejado.

A tecnologia inovadora nasceu da ação 
combinada do MULTIBONDING LIGHTENER, 
uma descoloração com proteção incorporada 
e do MULTIBONDING MODULADOR, uma 
emulsão protetora com elevado grau de 
hidratação: um novo sistema ultra-eficaz 
que permite realizar clareamentos ligeiros a 
profundos, para um resultado personalizável 
com a máxima proteção da fibra capilar.

HELEN SEWARD IBÉRICA - info@helenseward.com.pt - 
telefone: 243779595 - fax: 243789840

www.helenseward.com.pt P/
14
74
P

1
CLAREAMENTO 
EQUALIZADOR 
ANTI-BRASS
Garante um clareamento 
gradual com efeito anti-
amarelo desempenha uma 
ação equalizadora para um 
resultado uniforme e loiros 
frios perfeitos.

2
PROTEÇÃO 
MULTIBONDING 
ANTI-QUEBRA 
Gera novas ligações 
internas na fibra capilar, 
multiplicando a força do 
cabelo e a resistência à 
quebra.

3
SISTEMA ANTI-DRYNESS 
RESTRUTURANTE
Na fase de enxaguamento 
desenvolve uma ação 
restruturante, alisadora 
e hidratante, conferindo 
suavidade e luminosidade 
ao cabelo.

3 AÇÕES EM UM:

Durante todo o processo de descoloração o REHUB+ MULTIBONDING LIGHTENER, graças 
à MULTIBONDING PROTECTION, gera novas ligações múltiplas que, ao fortalecerem a fi-
bra capilar, desempenham uma eficaz ação anti-quebra da fibra capilar. 

Além disso, o ANTI-DRYNESS SYSTEM contido na fórmula transforma a fase de enxagua-
mento numa fase de hidratação intensiva, garantindo no fim do serviço um cabelo lumi-
noso e sedoso.

NASCEU HOJE O MULTIBONDING LIGHTENER, UM DESCOLORANTE DE 9 
TONS COM PROTEÇÃO INCORPORADA, PARA CRIAR UM LOIRO PERFEITO 
COM A MÁXIMA PROTEÇÃO DA FIBRA CAPILAR.

O INOVADOR ATIVO GREEN 
A inovadora substância de origem natural derivada dos açúcares, com eficácia 
fortificante anti-quebra comprovada: testes objetivos demonstraram a sua 
ação reparadora ativa durante o processo de descoloração, com redução do 
dano sofrido pela fibra capilar.

IDEAL PARA QUEM SE SUBMETE COM FREQUÊNCIA A 
CLAREAMENTOS E DESCOLORAÇÕES

Durante o processo de descoloração, são eliminados por degradação os pig-
mentos naturais ou cosméticos contidos na fibra capilar, a fim de obter uma 
coloração mais clara, passando pelas nuances dos castanhos, as graduações 
dos loiros e atingindo o máximo nível de clareamento.

NO DECORRER DE TAL PROCESSO, PRODUZ-SE UMA SITUAÇÃO DE STRESS 
PARA A FIBRA CAPILAR, COM A INEVITÁVEL DEGRADAÇÃO DE ALGUMAS LI-
GAÇÕES INTERNAS E DA SUPERFÍCIE DA CUTÍCULA QUE, SE NÃO CONTROLA-
DA, LEVA, NO FIM DO TRATAMENTO, A UM ASPETO OPACO E A UM ESTADO DE 
GRANDE STRESSE DO CABELO.

PROFISSIONALISMO NO SALÃO

=  3 TONS

=  6/7 TONS

=  8 TONS

9 TONS
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Pó descolorante compacto com proteção integrada para aclaramentos até 9 tons.
Assegura o máximo clareamento, protegendo a integridade do cabelo graças à MULTIBONDING 
PROTECTION, que gera novas ligações múltiplas e reduz o risco de quebra da fibra capilar. Enriquecido 
pelo ANTI-DRYNESS SYSTEM com ação restruturante e alisadora. Ideal no caso de clareamentos 
e descolorações frequentes, para um loiro perfeito e cabelos encorpados, luminosos e sedosos. 
Resultado técnico modulável com REHUB+ Specialist MULTIBONDING MODULADOR.

APLICAÇÃO 
    Aclaramentos de 9 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça 
não metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida e em correspondência com a 
técnica a utilizar (ver tabela).
    Aclaramentos moduláveis de 3 a 8 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não 
metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida (ver tabela) e, em seguida, adicione 
o Multibonding Modulator numa relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela). 

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
Aplique a mistura no cabelo seco e não lavado, tendo o cuidado de a distribuir de forma uniforme 
pelas partes a clarear.

TEMPO DE POSE: Deixe em pose por 20 a 50 minutos, dependendo do nível de clareação desejado. 
No final do tempo de atuação, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulator, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1474 - 500gr

Emulsão protetora super-hidratante, com MULTIBONDING PROTECTION e ANTI-DRYNESS 
SYSTEM. Em mistura com o REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener, permite realizar serviços 
de clareamento suaves  a fortes em função da proporção da mistura escolhida, modulando a ação do 
descolorante e potenciando a sua ação protetora. Graças aos seus ingredientes inovadores, hidrata 
em profundidade e aumenta a elasticidade do cabelo. Oferece uma ação alisadora e disciplinante, 
deixando o cabelo fácil de pentear e muito luminoso.

APLICAÇÃO
Prepare a mistura descolorante (Multibonding Lightener/Developer) e, em seguida, adicione REHUB+ 
Specialist Multibonding Modulator na relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela).

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
No final do tempo de pose, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulador, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1475 - 960mL

TABELA DE PREPARAÇÃO: RELAÇÕES DE MISTURA

1. Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não metálica e adicione  
 o Developer.

2. Adicione o Multibonding Modulador numa relação de 1:1 a 3:1 -> Lightener/ Modulador, consoante o nível de clareamento  
 desejado.

Atenção: as relações (de 1:1 a 3:1) de Lightener/Modulador dizem sempre respeito à quantidade de pó descolorante recolhida e não à mistura 
de Descolorante mais Developer.

DESCUBRA MAIS SOBRE REHUB+ SPECIALIST MULTIBONDING LIGHTENING SYSTEM, ASSISTA AO VÍDEO

UTILIZAÇÃO
MISTURA 

LIGHTENER + DEVELOPER 
(10-20-30-40 VOL.)

DILUIÇÃO
LIGHTENER + MODULADOR

TEMPO DE 
POSE NÍVEL DE CLAREAÇÃO

ACLAREAMENTOS 
AO AR LIVRE 
E BALAYAGE

1:1
Ex.: 20g + 20g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20g + 30g (Developer)

1:2
Ex.: 20 g + 40 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

Sem Modulador

Sem Modulador

3:1
+ 7 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

ATÉ 9 
TONS 

ATÉ 8 
TONS 

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ
EM BASES MÉDIO-

ESCURAS

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ

EM BASES MÉD-
IO-CLARAS

ATÉ 9 
TONS 

DESCOLORAÇÕES 
EXTREMAS 

MULTI-TÉCNICA

20-50 min.

ATÉ 7 
TONS 

ATÉ 3 
TONS 

DECAPAGENS ATÉ 6 
TONS 

1:3
Ex.: 10 g + 30 g (Developer)

1:1
+ 10 g (Modulator)

20-30 min.BÁLSAMO
DECAPANTE

FAQ

Em que situações é aconselhada a utilização do REHUB+ Multibonding Lightening System?
O REHUB+ Multibonding Lightening System é aconselhado sempre que for necessário realizar um serviço de descoloração: garante um processo 
de clareamento intenso – até 9 tons - com a máxima proteção.
NOTA IMPORTANTE: efetue sempre o diagnóstico antes de efetuar um serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding Lightening System.
No caso de cabelos particularmente saturados e sensibilizados, aconselha-se sempre um teste preliminar na madeixa.

É possível utilizar REHUB+ Multibonding Lightener com Developer 40 Vol.?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener oferece o máximo desempenho de clareamento (9 tons) com o Developer 30 Vol. (relação LIGHTENER/
Developer =1/1,5): a utilização do Developer 40 Vol. Potencia o clareamento em 9 tons adicionais. A utilização do Developer 40 Vol. é aconselhada 
na relação LIGHTENER/Developer = 1/1 para obter o clareamento máximo (9 tons).

REHUB+ Multibonding Lightening System permite obter clareamentos intensos e uniformes também em cabelos pintados, grossos e 
fragilizados?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para uma perfeita ação clareadora em todo o tipo de cabelos, desde os 
cabelos naturais e tratados aos cabelos mais difíceis e fragilizados. Remove de forma eficaz também os pigmentos mais escuros e oferece um 
clareamento intenso com efeito equalizador, para um resultado uniforme também na fibra capilar tratada. É ideal para realizar descolorações 
extremas com a máxima proteção da fibra capilar.

O REHUB+ Multibonding Lightener pode ser utilizado com qualquer técnica de descoloração?
Sim, o REHUB+ Multibonding Lightener é um descolorante altamente versátil que pode ser utilizado com qualquer técnica ou instrumento de 
descoloração: produz uma mistura descolorante extraordinariamente cremosa que oferece a máxima aderência à fibra capilar e é perfeitamente 
estável ao longo do tempo de atuação.
O REHUB+ Multibonding Lightener propõe relações de mistura flexíveis com o REHUB+ Modulador, ideais para serviços de balayage com 
pratas, para a técnica Degradé e para decapagens com a máxima proteção (ver tabela).

O REHUB+ Multibonding Lightening System pode ser utilizado com uma fonte de calor?
Não. Não é aconselhada a utilização de uma fonte de calor com produtos descolorantes para o cabelo.

O REHUB+ Multibonding Lightener não contém pigmentos azuis/roxos: O REHUB+ Lightener oferece uma ação anti-amarelo (antibrass) 
para a obtenção de loiros frios?
O sistema de ativos descolorantes no REHUB Lightener oferece uma ação anti-amarelo, sem necessidade de integrar pigmentos azuis/roxos, 
para a obtenção de um loiro luminoso e frio perfeito.

Se fizer um serviço técnico com o REHUB+ Multibonding Lightener, não é preciso efetuar a Reconstrução REHUB no fim do serviço?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener propõe um serviço técnico com a máxima proteção da fibra capilar: a eficaz ação técnica de clareamento 
do produto é controlada por potentes sistemas de ativos que:
• Seja no caso de cabelo saudável (em bom estado),
• Seja no caso de cabelo tratado e sensibilizado, mantêm a integridade da fibra capilar, multiplicam-lhe a força e a resistência anti-quebra e 
melhoram a sua qualidade no fim do serviço.
O tratamento de Reconstrução REHUB+  pode ser aconselhado posteriormente ao serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding 
Lightening System, para a manutenção da proteção anti-quebra e para a ação regeneradora e selante long-lasting que realça a beleza do 
cabelo.

Posso utilizar o REHUB+ Multibonding Modulator como produto condicionador após o serviço técnico de descoloração REHUB+?
Sim. O REHUB+ Multibonding Modulator é uma emulsão de elevado poder condicionador: é o complemento perfeito do serviço técnico 
REHUB+ Multibonding Lightening System.

9 
MULTIBONDING 
LIGHTENER

5 
MULTIBONDING 
MODULATOR



Pó descolorante compacto com proteção integrada para aclaramentos até 9 tons.
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TEMPO DE POSE: Deixe em pose por 20 a 50 minutos, dependendo do nível de clareação desejado. 
No final do tempo de atuação, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulator, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.
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SYSTEM. Em mistura com o REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener, permite realizar serviços 
de clareamento suaves  a fortes em função da proporção da mistura escolhida, modulando a ação do 
descolorante e potenciando a sua ação protetora. Graças aos seus ingredientes inovadores, hidrata 
em profundidade e aumenta a elasticidade do cabelo. Oferece uma ação alisadora e disciplinante, 
deixando o cabelo fácil de pentear e muito luminoso.
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Prepare a mistura descolorante (Multibonding Lightener/Developer) e, em seguida, adicione REHUB+ 
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champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulador, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.
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Ex.: 20g + 30g (Developer)

1:2
Ex.: 20 g + 40 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

Sem Modulador

Sem Modulador

3:1
+ 7 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

ATÉ 9 
TONS 

ATÉ 8 
TONS 

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ
EM BASES MÉDIO-

ESCURAS

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ

EM BASES MÉD-
IO-CLARAS

ATÉ 9 
TONS 

DESCOLORAÇÕES 
EXTREMAS 

MULTI-TÉCNICA

20-50 min.

ATÉ 7 
TONS 

ATÉ 3 
TONS 

DECAPAGENS ATÉ 6 
TONS 

1:3
Ex.: 10 g + 30 g (Developer)

1:1
+ 10 g (Modulator)

20-30 min.BÁLSAMO
DECAPANTE

FAQ

Em que situações é aconselhada a utilização do REHUB+ Multibonding Lightening System?
O REHUB+ Multibonding Lightening System é aconselhado sempre que for necessário realizar um serviço de descoloração: garante um processo 
de clareamento intenso – até 9 tons - com a máxima proteção.
NOTA IMPORTANTE: efetue sempre o diagnóstico antes de efetuar um serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding Lightening System.
No caso de cabelos particularmente saturados e sensibilizados, aconselha-se sempre um teste preliminar na madeixa.

É possível utilizar REHUB+ Multibonding Lightener com Developer 40 Vol.?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener oferece o máximo desempenho de clareamento (9 tons) com o Developer 30 Vol. (relação LIGHTENER/
Developer =1/1,5): a utilização do Developer 40 Vol. Potencia o clareamento em 9 tons adicionais. A utilização do Developer 40 Vol. é aconselhada 
na relação LIGHTENER/Developer = 1/1 para obter o clareamento máximo (9 tons).

REHUB+ Multibonding Lightening System permite obter clareamentos intensos e uniformes também em cabelos pintados, grossos e 
fragilizados?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para uma perfeita ação clareadora em todo o tipo de cabelos, desde os 
cabelos naturais e tratados aos cabelos mais difíceis e fragilizados. Remove de forma eficaz também os pigmentos mais escuros e oferece um 
clareamento intenso com efeito equalizador, para um resultado uniforme também na fibra capilar tratada. É ideal para realizar descolorações 
extremas com a máxima proteção da fibra capilar.

O REHUB+ Multibonding Lightener pode ser utilizado com qualquer técnica de descoloração?
Sim, o REHUB+ Multibonding Lightener é um descolorante altamente versátil que pode ser utilizado com qualquer técnica ou instrumento de 
descoloração: produz uma mistura descolorante extraordinariamente cremosa que oferece a máxima aderência à fibra capilar e é perfeitamente 
estável ao longo do tempo de atuação.
O REHUB+ Multibonding Lightener propõe relações de mistura flexíveis com o REHUB+ Modulador, ideais para serviços de balayage com 
pratas, para a técnica Degradé e para decapagens com a máxima proteção (ver tabela).

O REHUB+ Multibonding Lightening System pode ser utilizado com uma fonte de calor?
Não. Não é aconselhada a utilização de uma fonte de calor com produtos descolorantes para o cabelo.

O REHUB+ Multibonding Lightener não contém pigmentos azuis/roxos: O REHUB+ Lightener oferece uma ação anti-amarelo (antibrass) 
para a obtenção de loiros frios?
O sistema de ativos descolorantes no REHUB Lightener oferece uma ação anti-amarelo, sem necessidade de integrar pigmentos azuis/roxos, 
para a obtenção de um loiro luminoso e frio perfeito.

Se fizer um serviço técnico com o REHUB+ Multibonding Lightener, não é preciso efetuar a Reconstrução REHUB no fim do serviço?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener propõe um serviço técnico com a máxima proteção da fibra capilar: a eficaz ação técnica de clareamento 
do produto é controlada por potentes sistemas de ativos que:
• Seja no caso de cabelo saudável (em bom estado),
• Seja no caso de cabelo tratado e sensibilizado, mantêm a integridade da fibra capilar, multiplicam-lhe a força e a resistência anti-quebra e 
melhoram a sua qualidade no fim do serviço.
O tratamento de Reconstrução REHUB+  pode ser aconselhado posteriormente ao serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding 
Lightening System, para a manutenção da proteção anti-quebra e para a ação regeneradora e selante long-lasting que realça a beleza do 
cabelo.

Posso utilizar o REHUB+ Multibonding Modulator como produto condicionador após o serviço técnico de descoloração REHUB+?
Sim. O REHUB+ Multibonding Modulator é uma emulsão de elevado poder condicionador: é o complemento perfeito do serviço técnico 
REHUB+ Multibonding Lightening System.

9 
MULTIBONDING 
LIGHTENER

5 
MULTIBONDING 
MODULATOR



Pó descolorante compacto com proteção integrada para aclaramentos até 9 tons.
Assegura o máximo clareamento, protegendo a integridade do cabelo graças à MULTIBONDING 
PROTECTION, que gera novas ligações múltiplas e reduz o risco de quebra da fibra capilar. Enriquecido 
pelo ANTI-DRYNESS SYSTEM com ação restruturante e alisadora. Ideal no caso de clareamentos 
e descolorações frequentes, para um loiro perfeito e cabelos encorpados, luminosos e sedosos. 
Resultado técnico modulável com REHUB+ Specialist MULTIBONDING MODULADOR.

APLICAÇÃO 
    Aclaramentos de 9 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça 
não metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida e em correspondência com a 
técnica a utilizar (ver tabela).
    Aclaramentos moduláveis de 3 a 8 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não 
metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida (ver tabela) e, em seguida, adicione 
o Multibonding Modulator numa relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela). 

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
Aplique a mistura no cabelo seco e não lavado, tendo o cuidado de a distribuir de forma uniforme 
pelas partes a clarear.

TEMPO DE POSE: Deixe em pose por 20 a 50 minutos, dependendo do nível de clareação desejado. 
No final do tempo de atuação, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulator, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1474 - 500gr

Emulsão protetora super-hidratante, com MULTIBONDING PROTECTION e ANTI-DRYNESS 
SYSTEM. Em mistura com o REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener, permite realizar serviços 
de clareamento suaves  a fortes em função da proporção da mistura escolhida, modulando a ação do 
descolorante e potenciando a sua ação protetora. Graças aos seus ingredientes inovadores, hidrata 
em profundidade e aumenta a elasticidade do cabelo. Oferece uma ação alisadora e disciplinante, 
deixando o cabelo fácil de pentear e muito luminoso.

APLICAÇÃO
Prepare a mistura descolorante (Multibonding Lightener/Developer) e, em seguida, adicione REHUB+ 
Specialist Multibonding Modulator na relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela).

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
No final do tempo de pose, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulador, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1475 - 960mL

TABELA DE PREPARAÇÃO: RELAÇÕES DE MISTURA

1. Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não metálica e adicione  
 o Developer.

2. Adicione o Multibonding Modulador numa relação de 1:1 a 3:1 -> Lightener/ Modulador, consoante o nível de clareamento  
 desejado.

Atenção: as relações (de 1:1 a 3:1) de Lightener/Modulador dizem sempre respeito à quantidade de pó descolorante recolhida e não à mistura 
de Descolorante mais Developer.

DESCUBRA MAIS SOBRE REHUB+ SPECIALIST MULTIBONDING LIGHTENING SYSTEM, ASSISTA AO VÍDEO

UTILIZAÇÃO
MISTURA 

LIGHTENER + DEVELOPER 
(10-20-30-40 VOL.)

DILUIÇÃO
LIGHTENER + MODULADOR

TEMPO DE 
POSE NÍVEL DE CLAREAÇÃO

ACLAREAMENTOS 
AO AR LIVRE 
E BALAYAGE

1:1
Ex.: 20g + 20g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20g + 30g (Developer)

1:2
Ex.: 20 g + 40 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

Sem Modulador

Sem Modulador

3:1
+ 7 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

ATÉ 9 
TONS 

ATÉ 8 
TONS 

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ
EM BASES MÉDIO-

ESCURAS

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ

EM BASES MÉD-
IO-CLARAS

ATÉ 9 
TONS 

DESCOLORAÇÕES 
EXTREMAS 

MULTI-TÉCNICA

20-50 min.

ATÉ 7 
TONS 

ATÉ 3 
TONS 

DECAPAGENS ATÉ 6 
TONS 

1:3
Ex.: 10 g + 30 g (Developer)

1:1
+ 10 g (Modulator)

20-30 min.BÁLSAMO
DECAPANTE

FAQ

Em que situações é aconselhada a utilização do REHUB+ Multibonding Lightening System?
O REHUB+ Multibonding Lightening System é aconselhado sempre que for necessário realizar um serviço de descoloração: garante um processo 
de clareamento intenso – até 9 tons - com a máxima proteção.
NOTA IMPORTANTE: efetue sempre o diagnóstico antes de efetuar um serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding Lightening System.
No caso de cabelos particularmente saturados e sensibilizados, aconselha-se sempre um teste preliminar na madeixa.

É possível utilizar REHUB+ Multibonding Lightener com Developer 40 Vol.?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener oferece o máximo desempenho de clareamento (9 tons) com o Developer 30 Vol. (relação LIGHTENER/
Developer =1/1,5): a utilização do Developer 40 Vol. Potencia o clareamento em 9 tons adicionais. A utilização do Developer 40 Vol. é aconselhada 
na relação LIGHTENER/Developer = 1/1 para obter o clareamento máximo (9 tons).

REHUB+ Multibonding Lightening System permite obter clareamentos intensos e uniformes também em cabelos pintados, grossos e 
fragilizados?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para uma perfeita ação clareadora em todo o tipo de cabelos, desde os 
cabelos naturais e tratados aos cabelos mais difíceis e fragilizados. Remove de forma eficaz também os pigmentos mais escuros e oferece um 
clareamento intenso com efeito equalizador, para um resultado uniforme também na fibra capilar tratada. É ideal para realizar descolorações 
extremas com a máxima proteção da fibra capilar.

O REHUB+ Multibonding Lightener pode ser utilizado com qualquer técnica de descoloração?
Sim, o REHUB+ Multibonding Lightener é um descolorante altamente versátil que pode ser utilizado com qualquer técnica ou instrumento de 
descoloração: produz uma mistura descolorante extraordinariamente cremosa que oferece a máxima aderência à fibra capilar e é perfeitamente 
estável ao longo do tempo de atuação.
O REHUB+ Multibonding Lightener propõe relações de mistura flexíveis com o REHUB+ Modulador, ideais para serviços de balayage com 
pratas, para a técnica Degradé e para decapagens com a máxima proteção (ver tabela).

O REHUB+ Multibonding Lightening System pode ser utilizado com uma fonte de calor?
Não. Não é aconselhada a utilização de uma fonte de calor com produtos descolorantes para o cabelo.

O REHUB+ Multibonding Lightener não contém pigmentos azuis/roxos: O REHUB+ Lightener oferece uma ação anti-amarelo (antibrass) 
para a obtenção de loiros frios?
O sistema de ativos descolorantes no REHUB Lightener oferece uma ação anti-amarelo, sem necessidade de integrar pigmentos azuis/roxos, 
para a obtenção de um loiro luminoso e frio perfeito.

Se fizer um serviço técnico com o REHUB+ Multibonding Lightener, não é preciso efetuar a Reconstrução REHUB no fim do serviço?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener propõe um serviço técnico com a máxima proteção da fibra capilar: a eficaz ação técnica de clareamento 
do produto é controlada por potentes sistemas de ativos que:
• Seja no caso de cabelo saudável (em bom estado),
• Seja no caso de cabelo tratado e sensibilizado, mantêm a integridade da fibra capilar, multiplicam-lhe a força e a resistência anti-quebra e 
melhoram a sua qualidade no fim do serviço.
O tratamento de Reconstrução REHUB+  pode ser aconselhado posteriormente ao serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding 
Lightening System, para a manutenção da proteção anti-quebra e para a ação regeneradora e selante long-lasting que realça a beleza do 
cabelo.

Posso utilizar o REHUB+ Multibonding Modulator como produto condicionador após o serviço técnico de descoloração REHUB+?
Sim. O REHUB+ Multibonding Modulator é uma emulsão de elevado poder condicionador: é o complemento perfeito do serviço técnico 
REHUB+ Multibonding Lightening System.
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Pó descolorante compacto com proteção integrada para aclaramentos até 9 tons.
Assegura o máximo clareamento, protegendo a integridade do cabelo graças à MULTIBONDING 
PROTECTION, que gera novas ligações múltiplas e reduz o risco de quebra da fibra capilar. Enriquecido 
pelo ANTI-DRYNESS SYSTEM com ação restruturante e alisadora. Ideal no caso de clareamentos 
e descolorações frequentes, para um loiro perfeito e cabelos encorpados, luminosos e sedosos. 
Resultado técnico modulável com REHUB+ Specialist MULTIBONDING MODULADOR.

APLICAÇÃO 
    Aclaramentos de 9 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça 
não metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida e em correspondência com a 
técnica a utilizar (ver tabela).
    Aclaramentos moduláveis de 3 a 8 tons
Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não 
metálica e adicione o Developer na relação de mistura escolhida (ver tabela) e, em seguida, adicione 
o Multibonding Modulator numa relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela). 

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
Aplique a mistura no cabelo seco e não lavado, tendo o cuidado de a distribuir de forma uniforme 
pelas partes a clarear.

TEMPO DE POSE: Deixe em pose por 20 a 50 minutos, dependendo do nível de clareação desejado. 
No final do tempo de atuação, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulator, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1474 - 500gr

Emulsão protetora super-hidratante, com MULTIBONDING PROTECTION e ANTI-DRYNESS 
SYSTEM. Em mistura com o REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener, permite realizar serviços 
de clareamento suaves  a fortes em função da proporção da mistura escolhida, modulando a ação do 
descolorante e potenciando a sua ação protetora. Graças aos seus ingredientes inovadores, hidrata 
em profundidade e aumenta a elasticidade do cabelo. Oferece uma ação alisadora e disciplinante, 
deixando o cabelo fácil de pentear e muito luminoso.

APLICAÇÃO
Prepare a mistura descolorante (Multibonding Lightener/Developer) e, em seguida, adicione REHUB+ 
Specialist Multibonding Modulator na relação de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding 
Modulador, consoante o serviço e o nível de clareamento desejado (ver tabela).

Misture bem e proceda à aplicação da mistura.
No final do tempo de pose, enxague abundante e cuidadosamente com água morna e efetue um 
champô. Depois de secar o cabelo com a toalha, aplique nos comprimentos Multibonding Modulador, 
distribua com a ajuda de um pente, deixe atuar 5 a 10 minutos e, em seguida, enxague com água 
morna.

Cod. 1475 - 960mL

TABELA DE PREPARAÇÃO: RELAÇÕES DE MISTURA

1. Reúna a quantidade necessária do pó descolorante Multibonding Lightener, verta-a para uma taça não metálica e adicione  
 o Developer.

2. Adicione o Multibonding Modulador numa relação de 1:1 a 3:1 -> Lightener/ Modulador, consoante o nível de clareamento  
 desejado.

Atenção: as relações (de 1:1 a 3:1) de Lightener/Modulador dizem sempre respeito à quantidade de pó descolorante recolhida e não à mistura 
de Descolorante mais Developer.

DESCUBRA MAIS SOBRE REHUB+ SPECIALIST MULTIBONDING LIGHTENING SYSTEM, ASSISTA AO VÍDEO

UTILIZAÇÃO
MISTURA 

LIGHTENER + DEVELOPER 
(10-20-30-40 VOL.)

DILUIÇÃO
LIGHTENER + MODULADOR

TEMPO DE 
POSE NÍVEL DE CLAREAÇÃO

ACLAREAMENTOS 
AO AR LIVRE 
E BALAYAGE

1:1
Ex.: 20g + 20g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20g + 30g (Developer)

1:2
Ex.: 20 g + 40 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

1:1,5
Ex.: 20 g + 30 g (Developer)

Sem Modulador

Sem Modulador

3:1
+ 7 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

2:1
+ 10 g (Modulator)

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

30/50 min.

ATÉ 9 
TONS 

ATÉ 8 
TONS 

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ
EM BASES MÉDIO-

ESCURAS

ACLAREAMENTOS COM 
PRATAS/DEGRADÉ

EM BASES MÉD-
IO-CLARAS

ATÉ 9 
TONS 

DESCOLORAÇÕES 
EXTREMAS 

MULTI-TÉCNICA

20-50 min.

ATÉ 7 
TONS 

ATÉ 3 
TONS 

DECAPAGENS ATÉ 6 
TONS 

1:3
Ex.: 10 g + 30 g (Developer)

1:1
+ 10 g (Modulator)

20-30 min.BÁLSAMO
DECAPANTE

FAQ

Em que situações é aconselhada a utilização do REHUB+ Multibonding Lightening System?
O REHUB+ Multibonding Lightening System é aconselhado sempre que for necessário realizar um serviço de descoloração: garante um processo 
de clareamento intenso – até 9 tons - com a máxima proteção.
NOTA IMPORTANTE: efetue sempre o diagnóstico antes de efetuar um serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding Lightening System.
No caso de cabelos particularmente saturados e sensibilizados, aconselha-se sempre um teste preliminar na madeixa.

É possível utilizar REHUB+ Multibonding Lightener com Developer 40 Vol.?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener oferece o máximo desempenho de clareamento (9 tons) com o Developer 30 Vol. (relação LIGHTENER/
Developer =1/1,5): a utilização do Developer 40 Vol. Potencia o clareamento em 9 tons adicionais. A utilização do Developer 40 Vol. é aconselhada 
na relação LIGHTENER/Developer = 1/1 para obter o clareamento máximo (9 tons).

REHUB+ Multibonding Lightening System permite obter clareamentos intensos e uniformes também em cabelos pintados, grossos e 
fragilizados?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para uma perfeita ação clareadora em todo o tipo de cabelos, desde os 
cabelos naturais e tratados aos cabelos mais difíceis e fragilizados. Remove de forma eficaz também os pigmentos mais escuros e oferece um 
clareamento intenso com efeito equalizador, para um resultado uniforme também na fibra capilar tratada. É ideal para realizar descolorações 
extremas com a máxima proteção da fibra capilar.

O REHUB+ Multibonding Lightener pode ser utilizado com qualquer técnica de descoloração?
Sim, o REHUB+ Multibonding Lightener é um descolorante altamente versátil que pode ser utilizado com qualquer técnica ou instrumento de 
descoloração: produz uma mistura descolorante extraordinariamente cremosa que oferece a máxima aderência à fibra capilar e é perfeitamente 
estável ao longo do tempo de atuação.
O REHUB+ Multibonding Lightener propõe relações de mistura flexíveis com o REHUB+ Modulador, ideais para serviços de balayage com 
pratas, para a técnica Degradé e para decapagens com a máxima proteção (ver tabela).

O REHUB+ Multibonding Lightening System pode ser utilizado com uma fonte de calor?
Não. Não é aconselhada a utilização de uma fonte de calor com produtos descolorantes para o cabelo.

O REHUB+ Multibonding Lightener não contém pigmentos azuis/roxos: O REHUB+ Lightener oferece uma ação anti-amarelo (antibrass) 
para a obtenção de loiros frios?
O sistema de ativos descolorantes no REHUB Lightener oferece uma ação anti-amarelo, sem necessidade de integrar pigmentos azuis/roxos, 
para a obtenção de um loiro luminoso e frio perfeito.

Se fizer um serviço técnico com o REHUB+ Multibonding Lightener, não é preciso efetuar a Reconstrução REHUB no fim do serviço?
Sim. O REHUB+ Multibonding Lightener propõe um serviço técnico com a máxima proteção da fibra capilar: a eficaz ação técnica de clareamento 
do produto é controlada por potentes sistemas de ativos que:
• Seja no caso de cabelo saudável (em bom estado),
• Seja no caso de cabelo tratado e sensibilizado, mantêm a integridade da fibra capilar, multiplicam-lhe a força e a resistência anti-quebra e 
melhoram a sua qualidade no fim do serviço.
O tratamento de Reconstrução REHUB+  pode ser aconselhado posteriormente ao serviço de descoloração com o REHUB+ Multibonding 
Lightening System, para a manutenção da proteção anti-quebra e para a ação regeneradora e selante long-lasting que realça a beleza do 
cabelo.

Posso utilizar o REHUB+ Multibonding Modulator como produto condicionador após o serviço técnico de descoloração REHUB+?
Sim. O REHUB+ Multibonding Modulator é uma emulsão de elevado poder condicionador: é o complemento perfeito do serviço técnico 
REHUB+ Multibonding Lightening System.
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SYSTEM
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LIGHTENER

MULTIBONDING
MODULATOR

1 : 1

2 : 1

3 : 1

NASCEU O SISTEMA DESCOLORANTE

MULTIBONDING 
LIGHTENING SYSTEM

O Multibonding  Modulador pode ser 
acrescentado ao pó descolorante numa 
relação variável, de 1:1 a 3:1 (Lightener/
Modulador), consoante o nível de 
clareamento desejado.

A tecnologia inovadora nasceu da ação 
combinada do MULTIBONDING LIGHTENER, 
uma descoloração com proteção incorporada 
e do MULTIBONDING MODULADOR, uma 
emulsão protetora com elevado grau de 
hidratação: um novo sistema ultra-eficaz 
que permite realizar clareamentos ligeiros a 
profundos, para um resultado personalizável 
com a máxima proteção da fibra capilar.
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1
CLAREAMENTO 
EQUALIZADOR 
ANTI-BRASS
Garante um clareamento 
gradual com efeito anti-
amarelo desempenha uma 
ação equalizadora para um 
resultado uniforme e loiros 
frios perfeitos.

2
PROTEÇÃO 
MULTIBONDING 
ANTI-QUEBRA 
Gera novas ligações 
internas na fibra capilar, 
multiplicando a força do 
cabelo e a resistência à 
quebra.

3
SISTEMA ANTI-DRYNESS 
RESTRUTURANTE
Na fase de enxaguamento 
desenvolve uma ação 
restruturante, alisadora 
e hidratante, conferindo 
suavidade e luminosidade 
ao cabelo.

3 AÇÕES EM UM:

Durante todo o processo de descoloração o REHUB+ MULTIBONDING LIGHTENER, graças 
à MULTIBONDING PROTECTION, gera novas ligações múltiplas que, ao fortalecerem a fi-
bra capilar, desempenham uma eficaz ação anti-quebra da fibra capilar. 

Além disso, o ANTI-DRYNESS SYSTEM contido na fórmula transforma a fase de enxagua-
mento numa fase de hidratação intensiva, garantindo no fim do serviço um cabelo lumi-
noso e sedoso.

NASCEU HOJE O MULTIBONDING LIGHTENER, UM DESCOLORANTE DE 9 
TONS COM PROTEÇÃO INCORPORADA, PARA CRIAR UM LOIRO PERFEITO 
COM A MÁXIMA PROTEÇÃO DA FIBRA CAPILAR.

O INOVADOR ATIVO GREEN 
A inovadora substância de origem natural derivada dos açúcares, com eficácia 
fortificante anti-quebra comprovada: testes objetivos demonstraram a sua 
ação reparadora ativa durante o processo de descoloração, com redução do 
dano sofrido pela fibra capilar.

IDEAL PARA QUEM SE SUBMETE COM FREQUÊNCIA A 
CLAREAMENTOS E DESCOLORAÇÕES

Durante o processo de descoloração, são eliminados por degradação os pig-
mentos naturais ou cosméticos contidos na fibra capilar, a fim de obter uma 
coloração mais clara, passando pelas nuances dos castanhos, as graduações 
dos loiros e atingindo o máximo nível de clareamento.

NO DECORRER DE TAL PROCESSO, PRODUZ-SE UMA SITUAÇÃO DE STRESS 
PARA A FIBRA CAPILAR, COM A INEVITÁVEL DEGRADAÇÃO DE ALGUMAS LI-
GAÇÕES INTERNAS E DA SUPERFÍCIE DA CUTÍCULA QUE, SE NÃO CONTROLA-
DA, LEVA, NO FIM DO TRATAMENTO, A UM ASPETO OPACO E A UM ESTADO DE 
GRANDE STRESSE DO CABELO.

PROFISSIONALISMO NO SALÃO

=  3 TONS

=  6/7 TONS

=  8 TONS

9 TONS


