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Graças aos avanços da tecnologia que 

possibilitam a criação de produtos de beleza 

como o UP! Liss, agora você pode ter o seu 

cabelo completamente liso em questão 

de minutos.

Neste manual desenvolvido pela UP! Essência, 

você vai aprender a utilizar o UP! Liss para 

alisar o seu cabelo usando a técnica de 

alinhamento térmico.

Perfeito para a 
sua necessidade
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A aplicação do produto deve ser feita seguindo 

todas as recomendações e passo a passo.

Antes da aplicação, é necessário fazer um teste 

de mecha para avaliar a resistência dos fi os.

O produto deve ser aplicado diretamente nos 

cabelos secos, que poderão estar sem 

lavagem (por no máximo 3 dias).

Após a aplicação, a cada lavagem, seque os 

cabelos com secador utilizando ar quente.

Recomendações 
importantes
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Divida os cabelos em mechas 
fi nas. Pulverize o UP! Liss sobre 
cada mecha, umedecendo por 
completo, sem encharcar, e 
enluve os fi os até total absorção.

Deixe agir por 20 minutos..

Como os cabelos tendem a 
absorver o produto, reaplique, 
enluve as mechas delicadamente 
e dê uma nova pausa de 20 
minutos.

6 Passos para o  
alisamento perfeito
1

2

3

4
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Enxágue por completo para retirar 
o excesso. Não utilize shampoo 
ou condicionador nesta etapa, 
somente água.

Seque ligeiramente os cabelos 
e inicie o processo de escovação. 
O UP! Liss é termicamente 
ativado pelo secador 
e pela prancha.

Pranche mechas bem fi nas. 
Recomenda-se temperatura de 
180°C a 200°C (ou 350°F a 
400°F). Não use temperaturas 
mais elevadas.
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O produto é de fácil aplicação e apresenta 

resultados incríveis, possibilitando que 

o cliente trate os cabelos em casa.

Tem uma embalagem leve (de 500 ml) que 

facilita o manuseio e tem válvula spray que 

direciona a aplicação e evita desperdícios.

*O número de aplicações pode variar de acordo com o comprimento, o volume e a porosidade dos fi os.

Transformação  
após a aplicação

Rende até 25 aplicações*.
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Sobre o produto 
utilizado
O Fluido Ativador Térmico UP! Liss 
Professional é um sistema de alinhamento 

capilar com resultado de escova progressiva.

Sua fórmula exclusiva com tecnologia 

ecovegetal é composta por um mix de 7 óleos, 

vitaminas A, B e C e aminoácidos que agem 

nos cabelos, deixando-os lisos, macios 

e brilhantes na primeira aplicação.

Homens e mulheres podem usar. É ideal 

para todos os tipos de cabelos, dos fi nos e 

ondulados até os mais grossos e crespos.

Você encontra o UP! Liss no site 

www.upessencia.com.br


