LOÇÃO NOVA UNISSEX – NOVA FÓRMULA
POR QUE EXISTEM DUAS FÓRMULAS DA LOÇÃO NOVA NO MERCADO?
A Loção Nova é um produto fabricado desde 1952.
No ano de 2005, um dos componentes da fórmula, o acetato de chumbo, foi proibido na Indústria
Cosmética. Para não deixar de atender nossos clientes, desenvolvemos, em 2006, uma nova fórmula para
a Loção Nova.
Em 2010, seu uso foi novamente liberado na Indústria Cosmética Brasileira, pois estudos comprovaram que
a utilização desse componente não é prejudicial à saúde do usuário, pela quantidade ser muito pequena
para o organismo absorver. Por isso, pudemos voltar a fabricar a LOÇÃO NOVA FÓRMULA ORIGINAL.
Como exemplo, nos Estados Unidos, onde se tem regras altamente rigorosas, o uso deste produto é
liberado em cosméticos.
Temos no mercado duas fórmulas para atender os consumidores:
Loção Nova – Fórmula Original (Homem e Mulher)
Loção Nova – Nova Fórmula (Unissex)

O RESULTADO SERÁ O MESMO DA FÓRMULA ORIGINAL?
Vários testes foram realizados e comprovaram a eficácia do produto, porém é possível que quem já
utilizava a LOÇÃO NOVA FÓRMULA ORIGINAL há muito tempo, note uma pequena alteração.

O MODO DE USAR TAMBÉM SOFREU ALTERAÇÕES?
Com a NOVA FÓRMULA é necessário aplicar mais vezes. No início do processo, ela deve ser aplicada
todos os dias, até que se consiga um bom resultado. Depois disso, basta aplicá-la de duas a três vezes na
semana para manutenção da cor.

QUAL A MANEIRA CORRETA DE USAR?
 Agite vigorosamente o frasco antes e durante a aplicação.
 Aplique a LOÇÃO NOVA colocando o próprio bico do frasco sobre os cabelos secos ou levemente
úmidos ou se preferir, coloque-a nas mãos e umedeça os cabelos. Evite o contato excessivo do
produto com o couro cabeludo para que não haja acúmulo nos poros, evitando assim o seu
escurecimento.
 Não exagere na quantidade de líquido para que não escorra e também não fique com excesso de
produto nos cabelos, evitando assim que ocorram pequenas manchas na pele e nas roupas.
 Penteie e deixe secar nos cabelos, podendo ou não utilizar secador.
 Recomenda-se aplicar pela manhã, visto que a exposição solar intensifica a ação do produto.
 No início do processo deve-se aplicar a LOCÃO NOVA todos os dias até atingir o tom desejado. Para
um resultado em curto prazo, lave os cabelos apenas uma ou duas vezes por semana com shampoo.
Com a lavagem diária dos cabelos, o processo de recuperação da cor fica mais lento. No final do dia,
caso necessário, lave os cabelos utilizando somente água ou condicionador.

 Depois de atingido o tom desejado, basta aplicá-la duas ou três vezes na semana, para manutenção
da cor.
 Não é necessário o uso de luvas de proteção, apenas lave bem as mãos após o uso.

PRECISO DE UM SHAMPOO ESPECIAL?
Lave os cabelos, de preferência, duas vezes por semana com um shampoo suave durante o período em
que utilizar a LOÇÃO NOVA. A lavagem diária dos cabelos pode retardar o resultado. Depois de atingido o
tom desejado, seu uso poderá ser como de costume.

SUA AÇÃO É IMEDIATA?
Não, sua ação é gradual e progressiva. Cada aplicação acrescenta um pouco de cor aos cabelos, até
que eles atinjam o tom desejado.

QUANDO PODEREI VER OS RESULTADOS?
Há vários fatores que contribuem para um bom resultado:
- Cor e espessura dos cabelos: os escuros e grossos necessitam de mais aplicações;
- Exposição solar: a exposição solar acelera o desenvolvimento da tonalidade.
Com uma semana de uso diário, você já notará mudança.

POR QUE USAR LOÇÃO NOVA AO INVÉS DE TINTURAS PERMANENTES?
A Loção Nova é ideal para quem quer manter uma aparência jovem e natural, sem ter que gastar muito e
sem precisar ir ao salão de cabeleireiro. Ela é uma tintura capilar progressiva, que devolve aos poucos a
cor natural aos cabelos, possibilitando o controle do tom desejado. Não deixa a raiz branca aparecer, pois
depois de alcançado o tom ideal, é só fazer a manutenção. Ela é discreta, de fácil aplicação e não faz
sujeira. Não danifica os cabelos, pois não contém amônia.
Já a tintura permanente, tinge o cabelo na primeira vez que é aplicada, e, por vezes, o cabelo acaba
ficando de uma cor diferente da esperada. Necessita de retoques toda vez que a raiz de cabelo branco
começa a aparecer. Sua aplicação é trabalhosa, demorando em média 30 a 40 minutos e faz sujeira.

POSSO USAR LOÇÃO NOVA EM CABELOS TINGIDOS, ALISADOS OU COM PERMANENTE?
Nesses casos, aplique somente após um período de trinta dias e lembre-se a LOÇÃO NOVA não fará efeito
sobre o fio que estiver com tintura, por isso aplique-a somente na raiz do cabelo ou quando, depois de
várias lavagens, a tinta já tiver sido removida dos cabelos.

POSSO USAR LOÇÃO NOVA NO BIGODE, BARBA E SOBRANCELHAS?
O produto não deve ser aplicado em bigodes, barba, cílios ou sobrancelhas. É um produto desenvolvido
exclusivamente para ser aplicado no couro cabeludo.

ESTOU USANDO A LOÇÃO NOVA E OS MEUS CABELOS ESTÃO AMARELADOS. ISSO É NORMAL?
Este tom amarelado é o primeiro sinal do processo. A partir desta fase o cabelo continuará adquirindo
mais cor, e assim, atingirá um escurecimento maior. Após o tom amarelado, o cabelo tende a ficar
castanho claro, castanho médio a castanho escuro. O produto agirá somente até a cor natural.

ESTOU USANDO A LOÇÃO NOVA, MAS MEU CABELO ESTÁ AVERMELHADO. ISSO É NORMAL?
Aplicar uma quantidade exagerada do produto poderá ser a causa, como também quando aplicar sobre
os cabelos tingidos. Em ambos os casos, aconselha-se suspender o uso do produto até a perda total da
cor avermelhada, para então recomeçar o uso conforme indicado nas instruções da embalagem.

MEU CABELO COMEÇARÁ A CRESCER ESCURO?
Não, porque o produto só age externamente. Se o tratamento for interrompido, os cabelos
gradativamente perderão a cor que já adquiriram, ou seja, voltarão a ficar brancos e/ou grisalhos como
eram no início do processo.

