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MANUAL MUTARI
KIT ORGÂNICO RELAX
“YOU AND I”
Por Rômulo Soares Albuquerque - Exclusivo "YOU AND I"

Olá,
Esse material está sendo elaborado com o objetivo de estreitar os laços entre a Empresa
MUTARI COSMÉTICOS e seus clientes, atendendo uma reinvidicação dos mesmos, que buscam
materiais mais explicativos. Tudo está sendo feito com o objetivo de vê-lo (a) satisfeito (a).
Descrito abaixo está, de forma clara, o procedimento da Única Escova Deﬁnitiva Do País e do
Mundo, com autorização da ANVISA, e o selo de Excelência da Revista Cabelo & Cia, atestando
não conter em sua fórmula, Formoldeído ou Glutaraldeído, assim como não contendo Amônio;
produto exorcisado de toda a Europa, Estados Unidos e países que se preocupam com o bemestar das pessoas. E, só conseguimos isso graças a você, que sempre nos apoiou e não resignouse aos produtos com alto grau de nocividade e maleﬁcidade. O Sucesso MUTARI, assim como o
reconhecimento nacional e a explosão de vendas mostra que há sim, preocupação e consciência
dos proﬁssionais cabeleireiros e clientes, cansados da mesmice, com nome e máscaras
diferente.
ESCOVA DEFINITIVA ORGÂNICA MUTARI À BASE DE THIOLAMINA
Como usar o Alisamento Orgânico da Mutari, à base de Thiolamina?
Esse é o objetivo desse, de maneira fácil e interativa aproximar-se de você, para juntos
desenvolvermos um trabalho em parceria, onde, com esse material e auxílio de nossos técnicos
possamos oferecer-lhes toda a segurança necessária para que realize a Escova Deﬁnitiva
Orgânica RELAX – MUTARI com perfeição. Nesses primeiros momentos, serão citados os
produtos necessários para que se faça a “Escova Deﬁnitiva”, não que, em todo cabelo sejam
necessários o uso de todos eles.
- Gel Protetor do Couro Cabeludo 240 ml
- S.O.S - 1 Prótei
- S.O.S - 2 Fiber
- Creme Thiolamina 800 gr
- Shampoo Pós Química 500 ml
- Multiple Mask Fluid 5 x1 Ômega 3, 6 e 9 500 ml
- Loção Pré-Química
- Repositor de Queratina Fast Repair 500ml
- Uma Caixa de Ampola C/12

Vamos agora, com calma, aprender a usá-los de forma simples, de acordo com suas
necessidades? Vamos lá?
1 Bem, a primeira coisa a fazer antes de qualquer procedimento em cabelos é analisá-los.
Considerar o Estado dos ﬁos; suas características; O que pretende alcançar seu cliente após o
trabalho a ser executado por você. Dessa análise poderão surgir diversos caminhos a se tomar:
1.1-Concluindo que, sem um tratamento prévio, como reposição de massas e nutriente, que mais
a frente serão mencionados e explicados, o cabelo não tem condições de ter um relaxamento.
Nesse caso a sinceridade entre você proﬁssional e seu cliente é fundamental e, fazê-lo entender
que para alcançar o resultado desejado ele precisa passar por uma etapa prévia ao relaxamento,
inclusive aí, explicando e formando um pacote, onde você incluirá no valor desse, o tratamento

prévio, o procedimento de Alisamento e o trabalho Pós- Alisamento que aquele cabelo
necessitará para se manter belo. Lembre-se, um cabelo perfeito, é a maior propaganda e
divulgação do seu trabalho.
2 Após a análise prévia, você constatando que o cabelo está apto, tendo, por sua textura,
diagnosticado a força (suave, média, forte ou extra-forte, a ser usada), dar início ao
procedimento propriamente dito. Mantenha-se calmo (a), pois você está trabalhando com os
produtos mais seguros do mercado, tendo a certeza de que seguindo os passos aqui descritos, o
ﬁnal será a satisfação de seu cliente, muita divulgação e uma colheita farta, em um futuro
breve.
3Apesar de um nível de agressão baixíssimo, em comparação a qualquer outra química para
alisamento, é aconselhável o teste de mecha, muitas vezes o mesmo servirá para diagnosticar a
força a ser usada. Tenha sempre em mente que, muitas vezes o cliente tão ávido para fazer o
tratamento, omite informações sobre o que usara em sua cabeça. Assim, o teste de mecha
servirá, também para que averigues a veracidade das informações fornecidas por ele.

Bem, após essa breve explanação, vamos iniciar o passo a passo com o uso dos produtos.

1Ao contrário de outros alisantes nocivos, a THIOLAMINA, Orgânica, necessita que o cabelo
esteja limpo para a aplicação da força Thiolamina. Dessa maneira, o primeiro passo é lavar o
cabelo, evitando shampoos anti-resíduos. Usar aqui, nessa lavagem, o Shampoo Neutralizante
De PH, da Linha NUTRIT, tirará o “stress” capilar e a eletricidade do cabelo, deixando-o pronto
para receber o alisante.
2Depois de lavar o cabelo, não é necessário secá-lo nem pranchá-lo, apenas, enxugá-lo com
uma toalha, tirando o excesso de água, para então, se o cabelo não for virgem, aplicar em
pequena quantidade a LOÇÃO PRÉ-QUÍMICA, para só então aplicar o Alisante. (o cabelo deverá
está úmido, quando aplicares o Creme Alisante à base De Thiolamina). A seguir, noções sobre as
forças alisantes e indicações do mesmo.
2.1a- A Força Extra-Forte é indicada para aquele cabelo extremamente difícil, muito volumoso,
encaracolado
2.1.b- A Força para aquele cabelo bem ondulado, volumoso. Você pode aqui perguntar-se e, se
eu usar o Creme Alisante Thiolamina Ex-tra-Forte e o “correto” fosse o forte? Não haverá
maiores problemas, bastando manter a atenção que requer um cabelo em processo de
alisamento. Você obterá o resultado mais rapidamente, necessitando menos tempo de
aplicação.
2.1.c- A Força média, do Creme Alisante à base de Thiolamina, é indicada para aqueles cabelos
levemente ondulados. Ou no caso de você está alisando um cabelo loiro, esse ser aplicado na
parte detrás do cabelo, pois é a parte dele menos agredida, já que é menos exposta e protegida
dos raios solares, vento, maresia etc...
2.1.d- Esse tópico é quase que uma continuação do anterior, pois a força suave, seria indicada
para cabelos loiros, principalmente os que ﬁcam da parte da frente da cabeça até a metade
dela. Um cabelo mais frágil, mais exposto, que requer maior cautela.

3Bem, já lavei o cabelo com o Shampoo Neutralizante do PH, enxuguei-o, em seguida fora
aplicada a LOÇÃO PRÉ-QUÍMICA, e logo após o Creme Relaxante Orgânico THIOLAMINA, agora
deixo-o em uma pausa de 20 a 30 mim no cabelo. Esse tempo é médio, podendo, a depender do
cabelo ser menor ou maior. Você o estará acompanhando-o e fará o teste do lacinho, que
mostrará a você, se o produto está no tempo de ser retirado. O resultado do laço é que, após dálo, o cabelo deverá ﬁcar juntinho, bem unido sem abrir-se. Um outro recurso é comprimir o cabo
do pente junto ao cabelo; se esse não mostrar a formação de ondas, permanecendo o ﬁo reto, é
porque também o cabelo está pronto.
4Agora, é hora de você levar a cliente ao lavatório e, com o SHAMPOO PÓS- QUÍMICA você
retirará o alisante. Lembre-se que esse shampoo é fundamental no procedimento, uma das
razões, além de suas propriedades químicas é que ele indica a permanência ou não de resíduos
no cabelo, deixando o local que por ventura contenha o resíduo, com a cor rosa.
5 Depois de bem lavado o cabelo, você o enxugará com uma toalha, e aplicará 1/4 (um
quarto) da Ampola Fast Repair no cabelo, distribuindo-a com as mãos por todo o cabelo.

Aplicada essa pequena quantidade da Ampola Fast Repair, é hora de aplicar, o NEUTRALIZANTE
SEM EXÁGUE MÚLTIPLE PLAX 5 EM 1, como o próprio nome diz, não necessita enxague, devendo
permanecer necessariamente no cabelo. A média usada deverá ser 25 ml. Maior quantidade não
significa melhores resultados; pelo contrário; o excesso, no caso, do Neutralizante Multiple Mask
Fluid Sem Enxágue 5x1, poderá dificultar a Escovação.
6 Agora, com o Neutralizante sem enxágue aplicado no cabelo,
escovado e bem pranchado, sem tempo de pausa algum.
Quando e como usar o S.O.S PRÓTEIN, o S.O.S FIBER,
PROTETOR DO COURO CABELUDO?

é

hora desse ser bem

QUERATIN FAST REPAIR e o GEL

Lembra-se, daquela análise inicial que ﬁzestes do cabelo. Ali, constatando que o cabelo está
fragilizado, quebradiço ou extremamente desgastado, você procederá da seguinte forma para
que, no mesmo dia, logo em seguida, possa fazer com o máximo de segurança sua texturização.

Após lavar o cabelo com o shampoo indicador do PH por duas ou três vezes, se necessário, retire
o excesso de água com a toalha e aplique 10 ml do S.O.S PRÓTEIN (1) deixando-o agir sozinho
por 5 mim. Em seguida, sem retirá-lo da cabeça de sua cliente, aplique o S.O.S FIBER (2),
também 10 ml, deixando-os juntos por 5 min. Dê uma leve enxaguada, retire o excesso de água,
para, então aplicar a LOÇÃO PRÉ-QUÍMICA no cabelo. Pronto, sua cliente com cabelo daniﬁcado,
fragilizado e sensível está com os cabelos aptos a receber o Creme Alisante à base de
Thiolamina. Seguir-se-á o processo normal, com, após o tempo necessário de aplicação do
Creme alisante Thiolamina, sua retirada com o shampoo PÓS-QUÍMICA, aplicação de ¼ da
AMPOLA FAST REPAIR, do NEUTRALIZANTE MULTIPLE MASK FLUID 5X1, para em seguida
pranchar e secar os cabelos. Antes e durante a secagem desse cabelo, você borrifará o
QUERATIN FAST REPAIR sobre os cabelos.

Atenção: O procedimento acima descrito é também o indicado quando o cabelo não passa no
teste de mecha, propiciando, dessa maneira o alisamento do cabelo que, em um primeiro
momento não poderia ser alisado.

OBS: Em casos de cabelos coloridos ou com mechas é necessária sempre, para uma segurança
maior do proﬁssional e obtenção de um resultado superior, a aplicação da LOÇÃO-PRÉ-QUÍMICA,
antes do uso do Creme Alisante com Thiolamina.

SIM, E O GEL PROTETOR DE COURO CABELUDO?

Na análise feita por você, unindo-a às informações fornecidas pelo (a) próprio(a) cliente sobre a
sensibilidade do couro cabeludo, você decidirá sua necessidade ou não. Cabeças que formam
crostas de caspa, que, ao arrancá-las expõem a região fragilizada; vermelhidão do couro
cabeludo, ou até mesmo excesso de tinturas e descolorações pelas quais esse cabelo tenha
passado recentemente pode indicar a necessidade de seu uso; assim como a própria genética
pessoal: existem pessoas que têm o couro cabeludo sensível sem, necessariamente tê-lo
agredido. Por isso que a conversa com o cliente é fundamental. O GEL PROTETOR DE COURO
CABELUDO, considerado por muitos, dispensável, pode comprometer todo o resultado de um
trabalho se, em determinado momento sentir ardor e obrigá-lo (a) a retirar o Creme Relaxante
Thiolamina antes do tempo.

Bem, acima fora descrito o procedimento para que o cabelo não seja apenas mais um cabelo
100% liso; mas para que seja um cabelo que se destaque perante aos demais; aliás, cada cabelo
que você faz, leva sua assinatura, a melhor das propagandas.

Mas posso efetuar o Alisamento Orgânico, sem utilizar todo esse material?

Sim, claro, comprometerá a qualidade do resultado, mas obterás um resultado, ainda assim
superior a qualquer Definitiva com qualquer outra base alisante.

Mas então, quais
procedimento?

os

produtos

indispensáveis,

básicos

para

que

eu

possa

realizar

o

- Loção pré-química (já que a maioria dos cabelos contém coloração.
- Creme Thiolamina 800 gr
- Shampoo Pós Química 500 ml
- Multiple Mask Fluid 5 x1 Ômega 3, 6 e 9 500 ml

Considerações finais:

1 O Neutalizante Universal Multiple Mask Fluid 5 x1 Ômega 3, 6 e 9 500 ml, é sem dúvida,
reconhecidamente é o maior avanço existente no mercado no campo da Texturização ou
Relaxamento dos Fios, o que muito contribuiu para que A RELAX-MUTARI recebesse o SELO
EXCLUSIVO DE EXCELÊNCIA DA REVISTA CABELO & CIA.
2
A compatibilidade do CREME RELAXANTE Á BASE DE THIOLAMINA é compatível com
qualquer outra química já existente sobre os cabelos: Amônio, Guanidina, Sódio...
3 Não há problema algum em pintar os cabelos após a ESCOVA ORGÂNICA DEFINITIVA OU
ALISAMENTO À BASE DE THIOLAMINA.

IMPORTANTE:

A MUTARI COSMÉTICOS, EMPRESA DO GRUPO “YOU AND I” COSMÉTICOS, fora a única Empresa a
lançar uma linha de manutenção cliente, exclusiva para quem faz uso de relaxamentos. Vale
ressaltar que ela não é encontrada no comércio e só poderá ser adquirida junto a você,
cabeleireiro (a).

KIT MANUTENÇÃO CLIENTE EVERY DAY RELAX.

COMPOSIÇÃO:

Shampoo Every Day Relax 240 ml
Máscara Ultra-Nutritiva E Hidratante Every Day Relax (pote 300 gr)
Creme Para Pentear Normal Liss 240 ml

Juntos, eles ajudam a manter a beleza propiciada por você a seu cliente. Com propriedades anti-

frizz, ajudam na manutenção do liso perfeito, repleto de brilho, naturalidade e muita, muita
beleza.

A MUTARI COSMÉTICOS, EMPRESA DO GRUPO “YOU AND I” COSMÉTICOS , também inova em
propiciar ao cabeleireiro o desenvolvimento de uma máscara proﬁssional, exclusiva para o
tratamento dos cabelos relaxados no salão. A Máscara Proﬁssional EASY NUTRIT MULTI-CEREAIS
é exclusiva para cabelos com texturizações e, tanto é vendida em separado, para propiciar-lhes
uma Hidratação profunda sem precedentes, como no Kit Feito para Cabelos Com Relaxamento,
composto por:

KIT TRATAMENTO INTENSIVO PARA CABELOS COM RELAXAMENTO.

- Shampoo Equalizador do PH
- Mascara Multicereais Cab Quimi Easy Nutrit 950 G
- FINALIZADOR LEAVE-IN 3 EM 1 LITROFINA
Lembramos que o Shampoo indicado nesse Kit é o mesmo usado por vocês, no início do processo
de Relaxamento, lembra-se? - Não?- Mas a THIOLAMINA por não agredir o cabelo necessita dos
cabelos limpos... Ah, sabia que se lembraria...

Mas, se houver um tratamento especíﬁco para cada caso, gastarei fortunas, pois são produtos
demais... Será? Vamos analisar?

KIT POWER NUTRIÇÃO HIDRATAÇÃO E CAUTERIZAÇÃO NUTRIT
SHAMPOO EQUALIZADOR DO PH LITRO
CREME REVITALIZANTE DE SILICONE E MACADÂMIA LITRO
MÁSCARA NUTRITIVA HIDRATANTE LITRO
FINALIZADOR LEAVE-IN 3 EM 1 LITRO

Perceba que esse kit é a base dos demais, por isso o chamaremos de KIT FUNDAMENTAL.
Tendo o KIT FUNDAMENTAL para os diversos tratamentos capilares em geral, você, já encontra
nele o Shampoo Equalizador do PH, o mesmo usado para lavar os cabelos antes do Relaxamento
e o Finalizador Leave-in 3, os dois produtos que, juntamente com, a Máscara Multi-cereais Para
Cabelos com Relaxamento Easy Nutrit 950 G formará o KIT DE TRATAMENTO INTENSIVO PARA
CABELOS COM RELAXAMENTO.

Não foi complicado entender, foi? Agora, se eu quisesse formar o KIT DE TRATAMENTO
INTENSIVO PROFISSIONAL PARA CABELOS COLORIDOS?

SIMPLES, REPETEM-SE DOIS DOS PRODUTOS DO KIT FUNDAMENTAL:
- SHAMPOO EQUALIZADOR DO PH LITRO
- FINALIZADOR LEAVE-IN 3 EM 1 LITRO
ADICIONANDO, AGORA ; a Mascara Bio-Amazônica Para Cabelos com COLORAÇÃO. Easy Nutrit
950 G
BEM, VAMOS DESCOMPLICAR? PARA VOCÊ TER À SUA DISPOSIÇÃO, OS TRATAMENTOS:

1-

Hidratação Simples

2-

Hidratação Profunda

3-

Cauterização

4-

Tratamento Intensivo Para Cabelos Com RELAXAMENTO.

5-

Tratamento Intensivo Para Cabelos Com COLORAÇÃO.

VOCÊ NECESSITA APENAS DO:

1-

Kit Fundamental

2-

Mascara Multicereais Cabelos Relax. Easy Nutrit 950 G

3-

Mascara Bio-Amazônica Cabelos Coloração Easy Nutrit 950 G

Lembrando ainda que, o shampoo adquirido nesse kit acima, é o mesmo que será usado por vós,
no processo de Relaxamento, para limpar os ﬁos antes da aplicação do Creme Relaxante à base
de Thiolamina.

Contato Técnico P/ Telefone: 85 3081-7055/ 8843-49-36
Informações sobre aquisição, visitas, formas de pagamento: 85 3094-5467; 8874-8787; 96370716
Fone/fax: 85 3234-4633
Dúvidas On-line, direto pelo Site da Distribuidora:
http://www.youandicosmeticos.com.br
Dúvidas Pelo MSN: mutaricosmeticos@hotmail.com
Pelo e-mail: mutaricosmeticos@gmail.com
Endereço: Av. Eng. Alberto Sá, 567, Sala -05, Comercial D’Paula-Center, Papicú, Fortaleza-Ce.
SEMPRE EM SINTONIA:
http://mutariceara.spaces.live.com
http://youandicosmeticos.com.br
http://aconteceemtemporeal.blogspot.com
Em breve Centro Técnico na Av. Eng. Alberto Sá, 567 (outras salas).

MARCAS “YOU AND I”: MUTARI; PHENIX, RUGGERO, MAR DE ROSAS, WU, AGI MAX, CADIVEU,
ZAP, STAR SYSTEM, G-12; NS-3; AGI MATRIX, INOAR DENTRE OUTRAS...

SUPER – PROMOÇÃO
“YOU AND I”

COMPRANDO R$ 2.000,00 EM PRODUTOS “YOU AND I” VOCÊ GANHA INTEIRAMENTE GRÁTIS: 1
(UM) ANO GRÁTIS DA REVISTA CABELO & CIA.

Cabelos & Cia é a melhor e mais completa revista brasileira para cabeleireiros, maquiadores,
manicures e esteticistas. Publicada mensalmente pela Duetto Editorial, Cabelos & Cia é
referência para o proﬁssional que quer se aperfeiçoar, conhecer as tendências da estação e
aprender novas técnicas de cortes, de coloração e de penteados. A revista também é lida pelos
clientes dos salões que encontram nela novas idéias. Além disso, Cabelos & Cia oferece o Guia
do Profissional com informações de eventos, cursos e dicas de como gerenciar o negócio.

ACESSE: http://www.youandicosmeticos.com.br
PEDIDOS: 85 3094-5467; 8874-8787; 9635-0716
FAX: 85 3234-4633
MSN: mutaricosmeticos@hotmail.com
MSN: youandicosmeticos@msn.com
Endereço: Av. Eng Alberto Sá, 567, sala-05, Comercial D 'Paula Center, Papicu, Fortaleza-Ce.

