
KERATIN
MULTILEVEL 
TECHNOLOGY



BEfOrE

afTEr

NÍVEL 1

Gera instantaneamente 
novas ligações múltiplas 
dentro da fibra capilar, 
exerce uma ação anti-
quebra, reconstrói a fibra 
por dentro, fortalecendo 
e restaurando o corpo.

NÍVEL 2

Desenvolve uma ação re-
generadora de suavização 
externa e selagem de lon-
ga duração nas cutículas e 
pontas espigadas, trazen-
do o cabelo de volta à sua 
estrutura original.

NÍVEL 3

Com ação termoproteto-
ra anticrespo, com efeito 
acabamento aveludado, 
exalta o brilho do cabelo 
regenerado.

REHUB+ SPECIALIST É UM POTENTE TRATAMENTO PROFISSIONAL DE REPARAÇÃO 
INSTANTÂNEA Da fIBra CaPILar DaNIfICaDa, fOrTIfICaNTE E rEGENEraNTE.  

O CORAÇÃO VERDE DE REHUB+ SPECIALIST

a ação de excecional desempenho das fórmulas 
REHUB+ Specialist baseia-se em poderosos ingredientes ativos 
de origem natural que atuam em progressão sinérgica com 
QUEraTINaS E ÓLEO DE arGÃO.

Diversos fatores podem determinar
aLTEraÇÕES Da ESTrUTUra Da QUEraTINa, danificando-a: 

•	exposição a agentes atmosféricos, 
•	exposição a agentes térmicos e mecânicos (modelagem), 
•	exposição a agentes químicos (tratamentos técnicos) 

Um cabelo danificado apresenta-se enfraquecido,
opaco, poroso, quebradiço e com pontas duplas.

PROFISSIONALISMO NO SALÃO
O CaBELO NaTUraL SaUDÁVEL É UM fILaMENTO fLEXÍVEL E ELÁSTICO, 
CONSTITUÍDO POr CORRENTES PROTEICAS DE QUERATINA 
ESTrITaMENTE LIGaDaS aTraVÉS DE PONTES, QUE LHES CONfErEM 
ESTaBILIDaDE E rESISTÊNCIa MECÂNICa E QUÍMICa. ESTÁ COBErTO 
POr UMa CaMaDa fINa DE ESCaMaS CÓrNEaS, a CUTÍCULa, QUE 
QUaNDO BEM aLINHaDaS, CONfErEM LUMINOSIDaDE E PrOTEÇÃO 
CONTra OS aGENTES EXTErNOS.



Com REHUB+ Specialist é possível atuar 
de maneira direcionada e imediata sobre 
a fibra capilar danificada, regenerando-a 
profundamente com formações de novas 
ligações internas, transformando a sua 
qualidade e aparência com a selagem das 
cutículas e pontas duplas, restituindo corpo 
e integridade para um novo cabelo forte, 
resistente à quebra, extraordinariamente 
macio e luminoso. 

KERATIN MULTILEVEL TECHNOLOGY 
 - Elevada ação fortificante antiquebra
 - Poderosa ação de selagem de pontas espigadas - 
longa duração
 - Brilho extraordinário
 - Proteção ativa da cor

TUDO
SÓ COM UM TRATAMENTO,
EM 3 SIMPLES PASSOS



Preenchimento de reconstrução instantânea antiquebra. Penetra no interior da 
fibra capilar e fortalece-a, gerando novas ligações múltiplas. restitui ao cabelo 
estragado o corpo e a resistência do cabelo saudável.

APLICAÇÃO
Com os cabelos lavados e cuidadosamente enxugados, separe os cabelos 
por sectores. aplique o produto em cada mecha individual a partir da raiz e 
massaje com cuidado fazendo deslizar os cabelos entre os dedos, prossiga 
para as pontas. fórmula com pH ácido reequilibrante (pH 3,2), enriquecida com 
queratinas de baixo peso molecular que, em virtude da sua reduzida dimensão, 
agem de maneira eficaz com ação de preencher - encorpar do interior da fibra 
capilar.

Tempo de pose: de 5 a 10 minutos, dependendo do grau de dano da fibra 
capilar. Terminado o tempo de pose, enxague com água tépida e prossiga com 
o Step n.2.

Cód. 1471 – 480 ml 

1STEP N°

REBUILDING 
FILLER



Tratamento regenerador selante de pontas duplas. recompacta a cutícula e as 
pontas duplas com ação de suavização de longa duração. Dá extrema plenitude 
e macieza sem sobrecarregar, restituindo a integridade do cabelo saudável às 
fibras estragadas.

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados, aplique o produto sobre os 
comprimentos e pontas, massajando cada mecha individual e insistindo 
nas zonas mais danificadas. fórmula com pH ácido recompactante (pH 3,2), 
enriquecida com queratinas solúveis de alto peso molecular que garantem a 
reconstrução externa da fibra capilar.

Tempo de pose: de 10 a 20 minutos, dependendo do grau de dano da fibra 
capilar. Terminado o tempo de pose, enxague com água tépida e prossiga com 
o Step n.3.

Cód. 1472 – 480 ml

2STEP N°

REGENERATING
TREATMENT



Óleo aperfeiçoador termoprotetor. De ação antiencrespado, proporciona um 
finish aveludado especial e único, fazendo sobressair extraordináriamente o 
brilho dos cabelos. 

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados, doseie algumas gotas na palma 
da sua mão e distribua uniformemente sobre os comprimentos e pontas; e 
então, prossiga com o styling sem enxaguar.

Cód. 1473 – 240 ml

3STEP N°

FINISHER OIL



FAQ

KERATIN MULTILEVEL TECHNOLOGY

CHaMPÔ 
MEDITEr 
DEDICaDO

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

PARA SELAGEM 
DAS PONTAS ESPIGADAS

MEDITEr
HYDra
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

EM COMBINAÇÃO
COM O SERVIÇO DE CORES

MEDITEr
HYDra
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

PROTEÇÃO DOS
ACLARAMENTOS

MEDITEr
VOLUME
SHaMPOO

CONDITIONEr
MEDITEr
DEDICaDO

rEHUB+
STEP 1

RESTAURO 
CORPO E VOLUME

RECONSTRUÇÃO
TOTAL

MEDITEr
rEMEDY
SHaMPOO

rEHUB+
STEP 1

rEHUB+
STEP 2

rEHUB+
STEP 3

Quanto tempo dura o efeito do tratamento REHUB+ Specialist?
O poderoso Tratamento de reconstrução com Queratina rEHUB+ oferece um resultado imediatamente visível e duradouro.
EfEITO CarE EXTENDEr: o cabelo aparece regenerado mesmo após as sucessivas lavagens.

Qual é o produto de uso aconselhável na preparação do cabelo para o tratamento REHUB+ Specialist?
Para obter um resultado ainda mais eficaz, aconselhamos a lavagem com Mediter rEMEDY aCTIVaTOr SHaMPOO: remove perfeitamente 
resíduos e impurezas, preparando o cabelo para acolher o tratamento sucessivo.

Após o tratamento, quais são os produtos que se podem a utilizar em casa para fazer a manutenção?
Dependendo do tipo de cabelo, aconselha-se a manutenção em casa com os seguintes produtos Mediter:
- no cabelo pintado e tratado, Mediter HYDra.
- no cabelo seco, Mediter NUTrIVE.

Efetuar o tratamento REHUB+ Specialist pode influir na cor cosmética do cabelo?
Não, pelo contrário, o rEHUB+ Specialist, ao fazer a selagem das cutículas, exalta a luminosidade do cabelo e torna a cor mais brilhante. 

O tratamento REHUB+ Specialist pode ser usado em todos os tipos de cabelo?
Sim, o rEHUB+ Specialist está indicado para melhorar a condição de todos os tipos de cabelo.
- cabelo fino: o tratamento dá corpo sem sobrecarregar.
- cabelo encaracolado: o tratamento oferece maior definição e tonalidade.
- cabelo crespo: o tratamento desenvolve uma ação disciplinadora.
- cabelo seco: o tratamento proporciona hidratação, maciez e luminosidade.

O pH ácido do STEP 1 REBUILDING FILLER não impede a penetração dos ingredientes ativos do sistema KERATIN Multilevel Technology?
Não, os poderosos ingredientes ativos do sistema KEraTIN Multilevel Technology que caracterizam a fórmula desenvolvem a sua eficácia 
máxima com pH ácido. as queratinas na fórmula, em particular, são hidrolisados proteicos de baixo peso molecular (isto é, de pequenas 
dimensões) que penetram eficazmente na fibra capilar, mesmo com pH ácido.
NOTa: no caso de cabelo particularmente poroso, aconselha-se a não exceder o tempo recomendado para o STEP 1, para evitar uma absorção excessiva de queratinas com o 
consequente enrijecimento da fibra capilar.

É aconselhável realizar o tratamento REHUB+ Specialist antes ou depois de um serviço técnico?
a aplicação ideal do tratamento rEHUB+ é a seguir a um serviço técnico (veja a tabela).

Com que frequência é aconselhável efetuar o tratamento REHUB+ Specialist?
É aconselhável efetuar o tratamento uma ou duas vezes por mês, dependendo do grau de deterioração da fibra capilar.

A eficácia do tratamento pode ser aumentada utilizando uma fonte de calor?
a alta concentração de ingredientes ativos nas fórmulas rEHUB+ não requer o efeito intensificador da fonte de calor para potenciar o resultado 
cosmético.



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

www.helenseward.com.pt P/
14
72
P


