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AÇÃO DE SELAGEM 
COM REHUB+ N.º 2
Desenvolve uma ação de 
regeneração externa - 
alisamento e selagem de 
longa duração nas cutículas e 
pontas espigadas - restituindo 
a plenitude e macieza à fibra 
capilar.

T E R M O L A M I N AÇ ÃO 
COM REHUB+ N.º 6
A fonte de calor (secador e 
placa) ativa uma reação com 
um efeito disciplinador anti 
crespo e proteção fortificante 
enquanto aperfeiçoa e sela.

EFEITO ESPELHADO 
COM REHUB+ N.º 7
Os ingredientes ativos ultra 
brilhantes - ao fixarem-se 
na fibra capilar - geram uma 
película leve e altamente 
brilhante com um resultado 
final surpreendente de efeito 
espelhado.

A TECNOLOGIA REHUB+ SPECIALIST ATUA A TRÊS NÍVEIS

ATUA RECONSTRUINDO A FIBRA CAPILAR, MELHORANDO A SUA QUALIDADE 
COM UM EFEITO A LONGO PRAZO, VALORIZANDO O RESULTADO TÉCNICO E 
COSMÉTICO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS.

LAMINAÇÃO BIOATIVA

REHUB+ SPECIALIST LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY é um poderoso 
tratamento profissional de laminação da fibra capilar sensibilizada e opaca 
que produz uma regeneração direcionada à superfície do cabelo e oferece 
um brilho intenso de efeito espelhado. 

O CORAÇÃO VERDE DA LAMINAÇÃO REHUB+ SPECIALIST

A ação de alto desempenho das fórmulas do tratamento de 
Laminação REHUB+ Specialist baseia-se nos poderosos ingredientes 
ativos de origem natural que agem em sinergia com Extratos 
vegetais Hiperfermentados e Queratinas biomiméticas.
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Fluido aperfeiçoador de laminação com ação instantânea abrilhantadora. Finaliza e aperfeiçoa 
o tratamento de laminação Rehub+ Specialist, deixa a superfície do cabelo brilhante com efeito 
espelhado e confere ao cabelo suavidade, leveza e fluidez de movimento. 

APLICAÇÃO
Nos cabelos húmidos, proceda com a aplicação do produto nos comprimentos até 
saturar- dose média 40 ml (37 g). Massaje suavemente os comprimentos e as 
pontas por alguns instantes, em seguida enxague abundantemente e prossiga com 
a dobra desejada. No caso de cabelo espesso e muito encrespado, aconselha-se a 
deixar em atuação de 3 a 5 minutos.

A sua fórmula é composta por ingredientes ativos lipofílicos e emolientes cerosos de origem natural, 
tornados altamente eficientes na forma líquida, que em contacto com a água do cabelo húmido se 
fixam instantaneamente à superfície capilar, abrilhantando-a com um efeito espelhado. A fibra capilar 
adquire imediatamente uma resplandecência e macieza extremas juntamente com a máxima leveza 
e fluidez de movimento.

Cód.  1499 - 500 ml

PERGUNTAS FREQUENTES

Com que frequência é aconselhável efetuar no salão o tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist?
É aconselhável efetuar o tratamento profissional no salão uma vez por mês, dependendo do grau de sensibilização da fibra capilar. O Programa de 
Manutenção efetuado em casa, ao reativar o resultado cosmético obtido no salão, pode prolongar o tempo que decorre entre dois tratamentos 
profissionais realizados em salão.
 
O Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist pode ser utilizado em todos os tipos de cabelos?
Sim, a Laminação REHUB+ Specialist melhora o estado da superfície cuticular de todos os tipos de cabelos, dos cabelos finos aos cabelos 
grossos, encrespados e encaracolados e realça com efeito espelhado a resplandecência de todos os tipos de cabelos, mesmo do cabelo natural 
e saudável.

Efetuar o tratamento de Laminação profissional REHUB+ Specialist pode influir na cor cosmética dos cabelos?
Não, pelo contrário, a Laminação REHUB+ Specialist, ao selar e laminar as cutículas, protege a cor cosmética, prolongando a duração e, ao 
abrilhantar a fibra capilar com um efeito espelhado, torna a cor ainda mais brilhante e viva. 

É aconselhável efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist ANTES de um serviço técnico?
Sim, não existem contraindicações.

A utilização no Programa de manutenção do REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid – uma fórmula à base de álcool - pode influir na 
fixação da cor cosmética?
Não, os emolientes cerosos protetores presentes na fórmula garantem o respeito pela cor cosmética.

É possível utilizar o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid como tratamento abrilhantador instantâneo?
Sim, o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como produto abrilhantador instantâneo - permite reativar a resplandecência 
extrema do cabelo sempre que se queira.

Que diferença existe entre o serviço Reconstrução e o serviço de Laminação REHUB+ Specialist?
A Reconstrução REHUB+ Specialist é um tratamento profissional potente de reparação instantânea da fibra capilar danificada que reconstrói 
a fibra desde o interior - devolve corpo e resistência - à superfície cuticular externa - com ação regeneradora, alisadora - seladora, restitui 
ao cabelo danificado a integridade do cabelo saudável. O tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist é dedicado aos cabelos 
sensibilizados e sem brilho e oferece a reconstrução direcionada à superfície da fibra capilar, com ação de selagem de longa duração superior, 
proporcionando resplandecência intensa de efeito espelhado.

Quais são as diferenças entre o Tratamento de Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist e as laminações químicas semipermanentes? 
O efeito imediato oferecido pelas laminações químicas semipermanentes tem consequências a curto e médio prazo: a reação “reversível” entre 
as moléculas químicas e a queratina capilar influi negativa e permanentemente a integridade da estrutura capilar, condicionando também os 
resultados dos serviços técnicos efetuados posteriormente, como por exemplo a coloração dos cabelos (viragem do reflexo esperado).
Ao contrário, o REHUB+ Specialist Laminação BIOATIVA, que baseia a sua ação ultra eficaz em poderosos ingredientes ativos de origem natural, 
atua reconstruindo a fibra capilar, melhorando a sua qualidade com efeito a longo prazo e valorizando os resultados, técnico e cosmético, dos 
serviços profissionais efetuados posteriormente.

É possível efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist num cabelo tratado com laminações químicas semipermanentes ou com 
alisamento brasileiro com queratina?
A Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist não foi testada em cabelos previamente tratados com laminação química semipermanente ou 
alisamento brasileiro: a experiência profissional Helen Seward confirma que a ação regeneradora oferecida pelo serviço de Laminação REHUB+ 
Specialist tem o poder de renovar a fibra capilar sensibilizada (como no seguimento dos tratamentos químicos de laminação), melhorando a 
sua qualidade e estética.

Gel selante de laminação de ação ativada termicamente. Sela e suaviza perfeitamente as cutículas com 
efeito de longa duração, para um resultado cosmético duradouro e resistente à lavagem, preparando 
o cabelo para a ação abrilhantadora de REHUB + N° 7.

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados e envoltos numa toalha, divida o cabelo em 4 secções e 
aplique em cada secção:
- 1 dose (1 ml) -> cabelo curto 
- 2 doses (2 ml) -> cabelo médio/longo
- 3 doses (3 ml) ->  cabelos longo ou grosso
Doseie o produto na palma da mão e distribua uniformemente, massajando 
mecha a mecha dos comprimentos para as pontas e prossiga com a termo laminação.

LAMINAÇÃO TÉRMICA
Seque os cabelos com escova plana e secador. No caso de cabelos muito baços e encrespados, após a 
secagem, efetue o acabamento com uma placa -180 °C: começando pela nuca, proceder deslizando a 
placa da raiz às pontas, fazendo 3 a 4 passadas por mecha.

O calor ativa uma molécula 100% de origem natural que reage com a fibra capilar, formando novas 
ligações, que:
• potencia a ação selante da fórmula com efeito complementar disciplinador anti crespo, 
• oferece uma proteção fortificante para prevenção dos eventuais danos sofridos pela fibra capilar.

Completada a fase de termo laminação, enxague e prossiga com REHUB+ N°7.

Cód.  1497 - 250 ml

REHUB+ Specialist é a nova dimensão do serviço profissional no salão, conjugado em produtos técnicos e de tratamento de alto 
desempenho centrados na regeneração e proteção anti quebra da fibra capilar. Ao combinar os produtos em linha, pode-se realizar 
serviços técnicos de LAMINAÇÃO no salão e de manutenção em casa.

SERVIÇOS NO SALÃO

SERVIÇO BRILHO INSTANTÂNEO

RECONSTRUÇÃO 
LAMINADORA

LAMINAÇÃO

EM COMBINAÇÃO COM O 
SERVIÇO DE COR / 
DESCOLORAÇÃO

TONALIZAÇÃO E LAMINAÇÃO 
COM BBCOLOR PIGMA

MANUTENÇÃO EM CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1477 - 960 ml

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1476 - 250 ml

Preenchimento de reconstrução 
instantânea anti quebra. 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.

Cód.  1471 - 480 ml

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.

Cód.  1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Máscara de manutenção de longa 
duração. Reativa e prolonga os efeitos 
dos tratamentos de reconstrução e 
laminação Rehub+ Specialist, penetra 
no interior da fibra capilar e gera novas 
ligações múltiplas com ação fortificante 
progressiva. A sua fórmula de pH ácido 
de pró-compactação realiza uma ação de 
alisamento e favorece a manutenção das 
cutículas fechadas, sem sobrecarregar.

Cód.  1479 - 250 ml

Fluido aperfeiçoador de laminação com 
ação instantânea abrilhantadora. Finaliza 
e aperfeiçoa o tratamento de laminação 
Rehub+ Specialist, deixa a superfície do 
cabelo brilhante com efeito espelhado 
e confere ao cabelo suavidade, leveza e 
fluidez de movimento.

Cód.  1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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Fluido aperfeiçoador de laminação com ação instantânea abrilhantadora. Finaliza e aperfeiçoa 
o tratamento de laminação Rehub+ Specialist, deixa a superfície do cabelo brilhante com efeito 
espelhado e confere ao cabelo suavidade, leveza e fluidez de movimento. 
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pontas por alguns instantes, em seguida enxague abundantemente e prossiga com 
a dobra desejada. No caso de cabelo espesso e muito encrespado, aconselha-se a 
deixar em atuação de 3 a 5 minutos.

A sua fórmula é composta por ingredientes ativos lipofílicos e emolientes cerosos de origem natural, 
tornados altamente eficientes na forma líquida, que em contacto com a água do cabelo húmido se 
fixam instantaneamente à superfície capilar, abrilhantando-a com um efeito espelhado. A fibra capilar 
adquire imediatamente uma resplandecência e macieza extremas juntamente com a máxima leveza 
e fluidez de movimento.

Cód.  1499 - 500 ml

PERGUNTAS FREQUENTES

Com que frequência é aconselhável efetuar no salão o tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist?
É aconselhável efetuar o tratamento profissional no salão uma vez por mês, dependendo do grau de sensibilização da fibra capilar. O Programa de 
Manutenção efetuado em casa, ao reativar o resultado cosmético obtido no salão, pode prolongar o tempo que decorre entre dois tratamentos 
profissionais realizados em salão.
 
O Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist pode ser utilizado em todos os tipos de cabelos?
Sim, a Laminação REHUB+ Specialist melhora o estado da superfície cuticular de todos os tipos de cabelos, dos cabelos finos aos cabelos 
grossos, encrespados e encaracolados e realça com efeito espelhado a resplandecência de todos os tipos de cabelos, mesmo do cabelo natural 
e saudável.

Efetuar o tratamento de Laminação profissional REHUB+ Specialist pode influir na cor cosmética dos cabelos?
Não, pelo contrário, a Laminação REHUB+ Specialist, ao selar e laminar as cutículas, protege a cor cosmética, prolongando a duração e, ao 
abrilhantar a fibra capilar com um efeito espelhado, torna a cor ainda mais brilhante e viva. 

É aconselhável efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist ANTES de um serviço técnico?
Sim, não existem contraindicações.

A utilização no Programa de manutenção do REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid – uma fórmula à base de álcool - pode influir na 
fixação da cor cosmética?
Não, os emolientes cerosos protetores presentes na fórmula garantem o respeito pela cor cosmética.

É possível utilizar o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid como tratamento abrilhantador instantâneo?
Sim, o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como produto abrilhantador instantâneo - permite reativar a resplandecência 
extrema do cabelo sempre que se queira.

Que diferença existe entre o serviço Reconstrução e o serviço de Laminação REHUB+ Specialist?
A Reconstrução REHUB+ Specialist é um tratamento profissional potente de reparação instantânea da fibra capilar danificada que reconstrói 
a fibra desde o interior - devolve corpo e resistência - à superfície cuticular externa - com ação regeneradora, alisadora - seladora, restitui 
ao cabelo danificado a integridade do cabelo saudável. O tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist é dedicado aos cabelos 
sensibilizados e sem brilho e oferece a reconstrução direcionada à superfície da fibra capilar, com ação de selagem de longa duração superior, 
proporcionando resplandecência intensa de efeito espelhado.

Quais são as diferenças entre o Tratamento de Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist e as laminações químicas semipermanentes? 
O efeito imediato oferecido pelas laminações químicas semipermanentes tem consequências a curto e médio prazo: a reação “reversível” entre 
as moléculas químicas e a queratina capilar influi negativa e permanentemente a integridade da estrutura capilar, condicionando também os 
resultados dos serviços técnicos efetuados posteriormente, como por exemplo a coloração dos cabelos (viragem do reflexo esperado).
Ao contrário, o REHUB+ Specialist Laminação BIOATIVA, que baseia a sua ação ultra eficaz em poderosos ingredientes ativos de origem natural, 
atua reconstruindo a fibra capilar, melhorando a sua qualidade com efeito a longo prazo e valorizando os resultados, técnico e cosmético, dos 
serviços profissionais efetuados posteriormente.

É possível efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist num cabelo tratado com laminações químicas semipermanentes ou com 
alisamento brasileiro com queratina?
A Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist não foi testada em cabelos previamente tratados com laminação química semipermanente ou 
alisamento brasileiro: a experiência profissional Helen Seward confirma que a ação regeneradora oferecida pelo serviço de Laminação REHUB+ 
Specialist tem o poder de renovar a fibra capilar sensibilizada (como no seguimento dos tratamentos químicos de laminação), melhorando a 
sua qualidade e estética.

Gel selante de laminação de ação ativada termicamente. Sela e suaviza perfeitamente as cutículas com 
efeito de longa duração, para um resultado cosmético duradouro e resistente à lavagem, preparando 
o cabelo para a ação abrilhantadora de REHUB + N° 7.

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados e envoltos numa toalha, divida o cabelo em 4 secções e 
aplique em cada secção:
- 1 dose (1 ml) -> cabelo curto 
- 2 doses (2 ml) -> cabelo médio/longo
- 3 doses (3 ml) ->  cabelos longo ou grosso
Doseie o produto na palma da mão e distribua uniformemente, massajando 
mecha a mecha dos comprimentos para as pontas e prossiga com a termo laminação.

LAMINAÇÃO TÉRMICA
Seque os cabelos com escova plana e secador. No caso de cabelos muito baços e encrespados, após a 
secagem, efetue o acabamento com uma placa -180 °C: começando pela nuca, proceder deslizando a 
placa da raiz às pontas, fazendo 3 a 4 passadas por mecha.

O calor ativa uma molécula 100% de origem natural que reage com a fibra capilar, formando novas 
ligações, que:
• potencia a ação selante da fórmula com efeito complementar disciplinador anti crespo, 
• oferece uma proteção fortificante para prevenção dos eventuais danos sofridos pela fibra capilar.

Completada a fase de termo laminação, enxague e prossiga com REHUB+ N°7.

Cód.  1497 - 250 ml

REHUB+ Specialist é a nova dimensão do serviço profissional no salão, conjugado em produtos técnicos e de tratamento de alto 
desempenho centrados na regeneração e proteção anti quebra da fibra capilar. Ao combinar os produtos em linha, pode-se realizar 
serviços técnicos de LAMINAÇÃO no salão e de manutenção em casa.

SERVIÇOS NO SALÃO

SERVIÇO BRILHO INSTANTÂNEO

RECONSTRUÇÃO 
LAMINADORA

LAMINAÇÃO

EM COMBINAÇÃO COM O 
SERVIÇO DE COR / 
DESCOLORAÇÃO

TONALIZAÇÃO E LAMINAÇÃO 
COM BBCOLOR PIGMA

MANUTENÇÃO EM CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1477 - 960 ml

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1476 - 250 ml

Preenchimento de reconstrução 
instantânea anti quebra. 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.

Cód.  1471 - 480 ml

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.

Cód.  1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Máscara de manutenção de longa 
duração. Reativa e prolonga os efeitos 
dos tratamentos de reconstrução e 
laminação Rehub+ Specialist, penetra 
no interior da fibra capilar e gera novas 
ligações múltiplas com ação fortificante 
progressiva. A sua fórmula de pH ácido 
de pró-compactação realiza uma ação de 
alisamento e favorece a manutenção das 
cutículas fechadas, sem sobrecarregar.

Cód.  1479 - 250 ml

Fluido aperfeiçoador de laminação com 
ação instantânea abrilhantadora. Finaliza 
e aperfeiçoa o tratamento de laminação 
Rehub+ Specialist, deixa a superfície do 
cabelo brilhante com efeito espelhado 
e confere ao cabelo suavidade, leveza e 
fluidez de movimento.

Cód.  1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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Fluido aperfeiçoador de laminação com ação instantânea abrilhantadora. Finaliza e aperfeiçoa 
o tratamento de laminação Rehub+ Specialist, deixa a superfície do cabelo brilhante com efeito 
espelhado e confere ao cabelo suavidade, leveza e fluidez de movimento. 

APLICAÇÃO
Nos cabelos húmidos, proceda com a aplicação do produto nos comprimentos até 
saturar- dose média 40 ml (37 g). Massaje suavemente os comprimentos e as 
pontas por alguns instantes, em seguida enxague abundantemente e prossiga com 
a dobra desejada. No caso de cabelo espesso e muito encrespado, aconselha-se a 
deixar em atuação de 3 a 5 minutos.

A sua fórmula é composta por ingredientes ativos lipofílicos e emolientes cerosos de origem natural, 
tornados altamente eficientes na forma líquida, que em contacto com a água do cabelo húmido se 
fixam instantaneamente à superfície capilar, abrilhantando-a com um efeito espelhado. A fibra capilar 
adquire imediatamente uma resplandecência e macieza extremas juntamente com a máxima leveza 
e fluidez de movimento.

Cód.  1499 - 500 ml

PERGUNTAS FREQUENTES

Com que frequência é aconselhável efetuar no salão o tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist?
É aconselhável efetuar o tratamento profissional no salão uma vez por mês, dependendo do grau de sensibilização da fibra capilar. O Programa de 
Manutenção efetuado em casa, ao reativar o resultado cosmético obtido no salão, pode prolongar o tempo que decorre entre dois tratamentos 
profissionais realizados em salão.
 
O Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist pode ser utilizado em todos os tipos de cabelos?
Sim, a Laminação REHUB+ Specialist melhora o estado da superfície cuticular de todos os tipos de cabelos, dos cabelos finos aos cabelos 
grossos, encrespados e encaracolados e realça com efeito espelhado a resplandecência de todos os tipos de cabelos, mesmo do cabelo natural 
e saudável.

Efetuar o tratamento de Laminação profissional REHUB+ Specialist pode influir na cor cosmética dos cabelos?
Não, pelo contrário, a Laminação REHUB+ Specialist, ao selar e laminar as cutículas, protege a cor cosmética, prolongando a duração e, ao 
abrilhantar a fibra capilar com um efeito espelhado, torna a cor ainda mais brilhante e viva. 

É aconselhável efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist ANTES de um serviço técnico?
Sim, não existem contraindicações.

A utilização no Programa de manutenção do REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid – uma fórmula à base de álcool - pode influir na 
fixação da cor cosmética?
Não, os emolientes cerosos protetores presentes na fórmula garantem o respeito pela cor cosmética.

É possível utilizar o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid como tratamento abrilhantador instantâneo?
Sim, o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como produto abrilhantador instantâneo - permite reativar a resplandecência 
extrema do cabelo sempre que se queira.

Que diferença existe entre o serviço Reconstrução e o serviço de Laminação REHUB+ Specialist?
A Reconstrução REHUB+ Specialist é um tratamento profissional potente de reparação instantânea da fibra capilar danificada que reconstrói 
a fibra desde o interior - devolve corpo e resistência - à superfície cuticular externa - com ação regeneradora, alisadora - seladora, restitui 
ao cabelo danificado a integridade do cabelo saudável. O tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist é dedicado aos cabelos 
sensibilizados e sem brilho e oferece a reconstrução direcionada à superfície da fibra capilar, com ação de selagem de longa duração superior, 
proporcionando resplandecência intensa de efeito espelhado.

Quais são as diferenças entre o Tratamento de Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist e as laminações químicas semipermanentes? 
O efeito imediato oferecido pelas laminações químicas semipermanentes tem consequências a curto e médio prazo: a reação “reversível” entre 
as moléculas químicas e a queratina capilar influi negativa e permanentemente a integridade da estrutura capilar, condicionando também os 
resultados dos serviços técnicos efetuados posteriormente, como por exemplo a coloração dos cabelos (viragem do reflexo esperado).
Ao contrário, o REHUB+ Specialist Laminação BIOATIVA, que baseia a sua ação ultra eficaz em poderosos ingredientes ativos de origem natural, 
atua reconstruindo a fibra capilar, melhorando a sua qualidade com efeito a longo prazo e valorizando os resultados, técnico e cosmético, dos 
serviços profissionais efetuados posteriormente.

É possível efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist num cabelo tratado com laminações químicas semipermanentes ou com 
alisamento brasileiro com queratina?
A Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist não foi testada em cabelos previamente tratados com laminação química semipermanente ou 
alisamento brasileiro: a experiência profissional Helen Seward confirma que a ação regeneradora oferecida pelo serviço de Laminação REHUB+ 
Specialist tem o poder de renovar a fibra capilar sensibilizada (como no seguimento dos tratamentos químicos de laminação), melhorando a 
sua qualidade e estética.

Gel selante de laminação de ação ativada termicamente. Sela e suaviza perfeitamente as cutículas com 
efeito de longa duração, para um resultado cosmético duradouro e resistente à lavagem, preparando 
o cabelo para a ação abrilhantadora de REHUB + N° 7.

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados e envoltos numa toalha, divida o cabelo em 4 secções e 
aplique em cada secção:
- 1 dose (1 ml) -> cabelo curto 
- 2 doses (2 ml) -> cabelo médio/longo
- 3 doses (3 ml) ->  cabelos longo ou grosso
Doseie o produto na palma da mão e distribua uniformemente, massajando 
mecha a mecha dos comprimentos para as pontas e prossiga com a termo laminação.

LAMINAÇÃO TÉRMICA
Seque os cabelos com escova plana e secador. No caso de cabelos muito baços e encrespados, após a 
secagem, efetue o acabamento com uma placa -180 °C: começando pela nuca, proceder deslizando a 
placa da raiz às pontas, fazendo 3 a 4 passadas por mecha.

O calor ativa uma molécula 100% de origem natural que reage com a fibra capilar, formando novas 
ligações, que:
• potencia a ação selante da fórmula com efeito complementar disciplinador anti crespo, 
• oferece uma proteção fortificante para prevenção dos eventuais danos sofridos pela fibra capilar.

Completada a fase de termo laminação, enxague e prossiga com REHUB+ N°7.

Cód.  1497 - 250 ml

REHUB+ Specialist é a nova dimensão do serviço profissional no salão, conjugado em produtos técnicos e de tratamento de alto 
desempenho centrados na regeneração e proteção anti quebra da fibra capilar. Ao combinar os produtos em linha, pode-se realizar 
serviços técnicos de LAMINAÇÃO no salão e de manutenção em casa.

SERVIÇOS NO SALÃO

SERVIÇO BRILHO INSTANTÂNEO

RECONSTRUÇÃO 
LAMINADORA

LAMINAÇÃO

EM COMBINAÇÃO COM O 
SERVIÇO DE COR / 
DESCOLORAÇÃO

TONALIZAÇÃO E LAMINAÇÃO 
COM BBCOLOR PIGMA

MANUTENÇÃO EM CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1477 - 960 ml

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1476 - 250 ml

Preenchimento de reconstrução 
instantânea anti quebra. 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.

Cód.  1471 - 480 ml

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.

Cód.  1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Máscara de manutenção de longa 
duração. Reativa e prolonga os efeitos 
dos tratamentos de reconstrução e 
laminação Rehub+ Specialist, penetra 
no interior da fibra capilar e gera novas 
ligações múltiplas com ação fortificante 
progressiva. A sua fórmula de pH ácido 
de pró-compactação realiza uma ação de 
alisamento e favorece a manutenção das 
cutículas fechadas, sem sobrecarregar.

Cód.  1479 - 250 ml

Fluido aperfeiçoador de laminação com 
ação instantânea abrilhantadora. Finaliza 
e aperfeiçoa o tratamento de laminação 
Rehub+ Specialist, deixa a superfície do 
cabelo brilhante com efeito espelhado 
e confere ao cabelo suavidade, leveza e 
fluidez de movimento.

Cód.  1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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Fluido aperfeiçoador de laminação com ação instantânea abrilhantadora. Finaliza e aperfeiçoa 
o tratamento de laminação Rehub+ Specialist, deixa a superfície do cabelo brilhante com efeito 
espelhado e confere ao cabelo suavidade, leveza e fluidez de movimento. 

APLICAÇÃO
Nos cabelos húmidos, proceda com a aplicação do produto nos comprimentos até 
saturar- dose média 40 ml (37 g). Massaje suavemente os comprimentos e as 
pontas por alguns instantes, em seguida enxague abundantemente e prossiga com 
a dobra desejada. No caso de cabelo espesso e muito encrespado, aconselha-se a 
deixar em atuação de 3 a 5 minutos.

A sua fórmula é composta por ingredientes ativos lipofílicos e emolientes cerosos de origem natural, 
tornados altamente eficientes na forma líquida, que em contacto com a água do cabelo húmido se 
fixam instantaneamente à superfície capilar, abrilhantando-a com um efeito espelhado. A fibra capilar 
adquire imediatamente uma resplandecência e macieza extremas juntamente com a máxima leveza 
e fluidez de movimento.

Cód.  1499 - 500 ml

PERGUNTAS FREQUENTES

Com que frequência é aconselhável efetuar no salão o tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist?
É aconselhável efetuar o tratamento profissional no salão uma vez por mês, dependendo do grau de sensibilização da fibra capilar. O Programa de 
Manutenção efetuado em casa, ao reativar o resultado cosmético obtido no salão, pode prolongar o tempo que decorre entre dois tratamentos 
profissionais realizados em salão.
 
O Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist pode ser utilizado em todos os tipos de cabelos?
Sim, a Laminação REHUB+ Specialist melhora o estado da superfície cuticular de todos os tipos de cabelos, dos cabelos finos aos cabelos 
grossos, encrespados e encaracolados e realça com efeito espelhado a resplandecência de todos os tipos de cabelos, mesmo do cabelo natural 
e saudável.

Efetuar o tratamento de Laminação profissional REHUB+ Specialist pode influir na cor cosmética dos cabelos?
Não, pelo contrário, a Laminação REHUB+ Specialist, ao selar e laminar as cutículas, protege a cor cosmética, prolongando a duração e, ao 
abrilhantar a fibra capilar com um efeito espelhado, torna a cor ainda mais brilhante e viva. 

É aconselhável efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist ANTES de um serviço técnico?
Sim, não existem contraindicações.

A utilização no Programa de manutenção do REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid – uma fórmula à base de álcool - pode influir na 
fixação da cor cosmética?
Não, os emolientes cerosos protetores presentes na fórmula garantem o respeito pela cor cosmética.

É possível utilizar o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid como tratamento abrilhantador instantâneo?
Sim, o REHUB+ N.° 7 Perfector Laminating Fluid - utilizado como produto abrilhantador instantâneo - permite reativar a resplandecência 
extrema do cabelo sempre que se queira.

Que diferença existe entre o serviço Reconstrução e o serviço de Laminação REHUB+ Specialist?
A Reconstrução REHUB+ Specialist é um tratamento profissional potente de reparação instantânea da fibra capilar danificada que reconstrói 
a fibra desde o interior - devolve corpo e resistência - à superfície cuticular externa - com ação regeneradora, alisadora - seladora, restitui 
ao cabelo danificado a integridade do cabelo saudável. O tratamento profissional de Laminação REHUB+ Specialist é dedicado aos cabelos 
sensibilizados e sem brilho e oferece a reconstrução direcionada à superfície da fibra capilar, com ação de selagem de longa duração superior, 
proporcionando resplandecência intensa de efeito espelhado.

Quais são as diferenças entre o Tratamento de Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist e as laminações químicas semipermanentes? 
O efeito imediato oferecido pelas laminações químicas semipermanentes tem consequências a curto e médio prazo: a reação “reversível” entre 
as moléculas químicas e a queratina capilar influi negativa e permanentemente a integridade da estrutura capilar, condicionando também os 
resultados dos serviços técnicos efetuados posteriormente, como por exemplo a coloração dos cabelos (viragem do reflexo esperado).
Ao contrário, o REHUB+ Specialist Laminação BIOATIVA, que baseia a sua ação ultra eficaz em poderosos ingredientes ativos de origem natural, 
atua reconstruindo a fibra capilar, melhorando a sua qualidade com efeito a longo prazo e valorizando os resultados, técnico e cosmético, dos 
serviços profissionais efetuados posteriormente.

É possível efetuar o Tratamento de Laminação REHUB+ Specialist num cabelo tratado com laminações químicas semipermanentes ou com 
alisamento brasileiro com queratina?
A Laminação BIOATIVA REHUB+ Specialist não foi testada em cabelos previamente tratados com laminação química semipermanente ou 
alisamento brasileiro: a experiência profissional Helen Seward confirma que a ação regeneradora oferecida pelo serviço de Laminação REHUB+ 
Specialist tem o poder de renovar a fibra capilar sensibilizada (como no seguimento dos tratamentos químicos de laminação), melhorando a 
sua qualidade e estética.

Gel selante de laminação de ação ativada termicamente. Sela e suaviza perfeitamente as cutículas com 
efeito de longa duração, para um resultado cosmético duradouro e resistente à lavagem, preparando 
o cabelo para a ação abrilhantadora de REHUB + N° 7.

APLICAÇÃO
Com os cabelos cuidadosamente enxugados e envoltos numa toalha, divida o cabelo em 4 secções e 
aplique em cada secção:
- 1 dose (1 ml) -> cabelo curto 
- 2 doses (2 ml) -> cabelo médio/longo
- 3 doses (3 ml) ->  cabelos longo ou grosso
Doseie o produto na palma da mão e distribua uniformemente, massajando 
mecha a mecha dos comprimentos para as pontas e prossiga com a termo laminação.

LAMINAÇÃO TÉRMICA
Seque os cabelos com escova plana e secador. No caso de cabelos muito baços e encrespados, após a 
secagem, efetue o acabamento com uma placa -180 °C: começando pela nuca, proceder deslizando a 
placa da raiz às pontas, fazendo 3 a 4 passadas por mecha.

O calor ativa uma molécula 100% de origem natural que reage com a fibra capilar, formando novas 
ligações, que:
• potencia a ação selante da fórmula com efeito complementar disciplinador anti crespo, 
• oferece uma proteção fortificante para prevenção dos eventuais danos sofridos pela fibra capilar.

Completada a fase de termo laminação, enxague e prossiga com REHUB+ N°7.

Cód.  1497 - 250 ml

REHUB+ Specialist é a nova dimensão do serviço profissional no salão, conjugado em produtos técnicos e de tratamento de alto 
desempenho centrados na regeneração e proteção anti quebra da fibra capilar. Ao combinar os produtos em linha, pode-se realizar 
serviços técnicos de LAMINAÇÃO no salão e de manutenção em casa.

SERVIÇOS NO SALÃO

SERVIÇO BRILHO INSTANTÂNEO

RECONSTRUÇÃO 
LAMINADORA

LAMINAÇÃO

EM COMBINAÇÃO COM O 
SERVIÇO DE COR / 
DESCOLORAÇÃO

TONALIZAÇÃO E LAMINAÇÃO 
COM BBCOLOR PIGMA

MANUTENÇÃO EM CASA

N° 0 N° 0N° 1 N° 2

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1477 - 960 ml

Champô regenerador sem sulfatos. Limpa 
cuidadosamente a fibra capilar e remove 
perfeitamente os resíduos e impurezas, 
favorecendo a ação dos ingredientes 
ativos fortificantes anti quebra das fases 
Rehub+ Specialist.

Cód.  1476 - 250 ml

Preenchimento de reconstrução 
instantânea anti quebra. 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.

Cód.  1471 - 480 ml

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.

Cód.  1472 - 480 ml

REGENERATING 
SHAMPOO

REGENERATING 
SHAMPOOREBUILDING

FILLER
REGENERATING 
TREATMENT

N° 4 N° 7

Máscara de manutenção de longa 
duração. Reativa e prolonga os efeitos 
dos tratamentos de reconstrução e 
laminação Rehub+ Specialist, penetra 
no interior da fibra capilar e gera novas 
ligações múltiplas com ação fortificante 
progressiva. A sua fórmula de pH ácido 
de pró-compactação realiza uma ação de 
alisamento e favorece a manutenção das 
cutículas fechadas, sem sobrecarregar.

Cód.  1479 - 250 ml

Fluido aperfeiçoador de laminação com 
ação instantânea abrilhantadora. Finaliza 
e aperfeiçoa o tratamento de laminação 
Rehub+ Specialist, deixa a superfície do 
cabelo brilhante com efeito espelhado 
e confere ao cabelo suavidade, leveza e 
fluidez de movimento.

Cód.  1498 - 250 ml

PRO-REGENERATING 
MASK

PERFECTOR 
LAMINATING FLUID
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AÇÃO DE SELAGEM 
COM REHUB+ N.º 2
Desenvolve uma ação de 
regeneração externa - 
alisamento e selagem de 
longa duração nas cutículas e 
pontas espigadas - restituindo 
a plenitude e macieza à fibra 
capilar.

T E R M O L A M I N AÇ ÃO 
COM REHUB+ N.º 6
A fonte de calor (secador e 
placa) ativa uma reação com 
um efeito disciplinador anti 
crespo e proteção fortificante 
enquanto aperfeiçoa e sela.

EFEITO ESPELHADO 
COM REHUB+ N.º 7
Os ingredientes ativos ultra 
brilhantes - ao fixarem-se 
na fibra capilar - geram uma 
película leve e altamente 
brilhante com um resultado 
final surpreendente de efeito 
espelhado.

A TECNOLOGIA REHUB+ SPECIALIST ATUA A TRÊS NÍVEIS

ATUA RECONSTRUINDO A FIBRA CAPILAR, MELHORANDO A SUA QUALIDADE 
COM UM EFEITO A LONGO PRAZO, VALORIZANDO O RESULTADO TÉCNICO E 
COSMÉTICO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS.

LAMINAÇÃO BIOATIVA

REHUB+ SPECIALIST LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY é um poderoso 
tratamento profissional de laminação da fibra capilar sensibilizada e opaca 
que produz uma regeneração direcionada à superfície do cabelo e oferece 
um brilho intenso de efeito espelhado. 

O CORAÇÃO VERDE DA LAMINAÇÃO REHUB+ SPECIALIST

A ação de alto desempenho das fórmulas do tratamento de 
Laminação REHUB+ Specialist baseia-se nos poderosos ingredientes 
ativos de origem natural que agem em sinergia com Extratos 
vegetais Hiperfermentados e Queratinas biomiméticas.


