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STRAND DEFINITION
A linha de tratamento Strand Definition, é 
perfeita para cabelos com raízes oleosas, 
para próteses capilares, mega hair e 
danos mecânicos, como secador e piastra. 
Associado aos ativos naturais, a linha 
confere proteção contra agentes externos, 
como a poluição e microorganismos 
(bactérias e fungos).

INSTRUÇÕES DE USO:

• PRÓTESE E MEGAHAIR:
1 - Lavar o cabelo duas vezes com o Shampoo Strand Definition (step 1).
2 - Aplicar o Reborn Solution Strand Definition (step 2) nos fios, enluvar durante 5 minutos. 
Após o processo, enxaguar.
3 - Aplicar o Reffiler (step 3) e deixar 20 minutos de pausa. Enxaguar e escovar.

• RECONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO HÍDRICA:
1 - Lavar o cabelo uma vez com o Shampoo Strand Definition (step 1), massageando a raíz. 
Enxaguar.
2 - Aplicar o Reborn Solution Strand Definition (step 2) e deixar 20 minutos de pausa. Enxaguar.
3 - Aplicar o Reffiler Strand Definition (step 3) em toda extensão do cabelo, enluvar e deixar 
agir durante 5 minutos. Enxaguar e escovar.

• ALINHAMENTO DOS FIOS:
1 - Lavar o cabelo duas vezes com o Shampoo Strand Definition (step 1).
2 - Aplicar o Reborn Solution Strand Definition (step 2) nos fios, enluvar e deixar agir durante 5 
minutos, alinhando com uma escova de cerdas flexíveis. Após o processo, enxaguar.
3 - Aplicar o Reffiler (step 3), deixar em pausa 30 minutos, enxaguar, escovar e piastrar com 
temperatura mediana.

• FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO (VIDA NOVA AOS FIOS):
1 - Lavar o cabelo duas vezes com o Shampoo Strand Definition (step 1) com movimentos 
circulares.
2 - Aplicar o Reborn Solution Strand Definition (step 2) nos fios, enluvar por 10 minutos e deixar 
mais 5 minutos de pausa. Após o processo, enxaguar.
3 - Aplicar o Reffiler (step 3), deixar 20 minutos de pausa, enxaguar e escovar.

TRATAMENTOS
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RESTORE LINE
A linha RESTORE LINE foi desenvolvida 
especialmente para cabelos que necessitam 
de reestruturação e hidratação instantânea. 
Com a combinação do Guaraná, Açaí e 
Coenzima Q10 em sua fórmula, hidrata e 
reconstrói ao mesmo tempo, deixando os 
fios fortes e resistentes para todo tipo de 
procedimento.

INSTRUÇÕES DE USO:

• CAUTERIZAÇÃO:
1 - Lavar o cabelo com o RESTORE INE SHAMPOO RESTAURADOR por duas vezes. Enxaguar 
e retirar o excesso com a toalha.
2 - Aplicar o RESTORE LINE MÁSCARA REVITALIZANTE, deixando agir por 15 minutos. 
Enxaguar e retirar o excesso com a toalha.
3 - Aplicar o RESTORE LINE REVELADOR umidecendo todos os fios, deixe agir por 20 minutes 
e enxágue.

• PLÁSTICA DOS FIOS / BOTOX / SELAGEM OU BLINDAGEM:
1 - Lavar o cabelo com o RESTORE LINE SHAMPOO RESTAURADOR por duas vezes. Enxaguar 
e retirar o excesso com a toalha.
2 - Aplicar o RESTORE LINE MÁSCARA REVITALIZANTE, deixando agir por 15 minutos. 
Enxaguar e retirar o excesso com a toalha.
3 - Aplicar o RESTORE LINE REVELADOR, deixando agir por 15 minutos. Enxaguar e retirar o 
excesso com a toalha.
4 - Aplicar o RESTORE LINE SELANTE umidecendo todos os fios e fazer escova como um 
defrizante.

• ESCOVA REDUTORA:
1 - Lavar o cabelo com o RESTORE LINE SHAMPOO RESTAURADOR por duas vezes. Enxaguar 
e retirar o excesso com a toalha.
2 - Aplicar o RESTORE LINE SELANTE umidecendo os fios e fazer escova como um defrizante.

• FINALIZAÇÃO DE RELAXAMENTO / ESCOVA DEFINITIVA:
1 - Após neutralizar o relaxamento REVOLUTION HAIR HOBETY, retirar o excesso de água 
com a toalha.
2 - Aplicar o RESTORE LINE MÁSCARA REVITALIZANTE deixando agir por 15 minutos. 
Enxaguar e retirar o excesso com a toalha.
3 - Aplicar o RESTORE LINE SELANTE umidecendo todos os fios e fazer escova.

TRATAMENTOS
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FULLTRAT
A Linha FULLTRAT foi desenvolvida para 
cabelos ressecados e sem vida. Sua fórmula 
com Arginina e Colágeno, nutrientes e 
aminoácidos, hidratam e ajudam a recuperar 
a elasticidade dos fios, aumentando a 
resistência dos fios.

S.O.S CAPILAR
tratamento instantâneo

INSTRUÇÕES DE USO:

1 - Aplicar o FULLTRAT INTENSIVE SHAMPOO NUTRITIVO nos cabelos úmidos, 
massageando suavemente. Deixar agir por alguns segundos, enxaguar completamente e 
repetir a operação. Enxaguar novamente e retirar o excesso com a toalha.

2 - Aplicar o FULLTRAT INTENSIVE REVITALIZADOR NUTRITIVO mecha a mecha no cabelo 
úmido, deixando agir por 15 minutos. Para melhores resultados, usar uma touca térmica. 
Enxaguar e retirar o excesso com a toalha.

3 - Aplicar o FULLTRAT INTENSIVE LEAVE-IN NUTRITIVO umidecendo todo o cabelo e 
escovar. Para cabelos lisos, usar prancha para finalizar. Cabelos crespos, usar difusor ou 
secar ao natural, massageando suavemente.

TRATAMENTOS

5



S.O.S CAPILAR
nutrição instantânea

PERFECT CARE
Linha reconstrutora de fios, livre de parabeno 
e sulfato, com proteínas do leite (Whey 
Protein) e aminoácidos (Creatina, Glicina e 
Tirosina), que atuam na nutrição e hidratação 
profunda, compensando a necessidade 
destes nas cutículas. O PERFECT CARE 
SERUM finaliza o processo revelendo o 
aspecto ‘mirror hair’, cabelos com brilho 
espelhado.

INSTRUÇÕES DE USO:

1 - Aplicar sobre os cabelos úmidos o PERFECT CARE SHAMPOO ULTRA HIDRATANTE 
massageando suavemente em movimentos circulares. Enxaguar e repetir o processo. 

2 - Retirar o excesso de água e aplicar o PERFECT CARE MÁSCARA ULTRA HIDRATANTE, 
enluvando mecha a mecha e deixar agir durante 10 minutos e enxaguar.

3 - Aplicar o PERFECT CARE RECONSTRUTOR NUTRITIVO mecha a mecha, enluvando os 
fios e deixando agir por aproximadamente 20 minutos. Para melhores resultados, usar uma 
touca térmica. Enxaguar.

4 - Borrifar em toda a extensão dos fios, de forma uniforme, o PERFECT CARE SERUM, sem 
enxágue. Em seguida, pranchar os fios em mechas finas para obtenção do espelhamento 
perfeito.

TRATAMENTOS
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JUST PLEX
Tecnologia que permite atingir tons de louros 
claríssimos e platinados sem causar danos 
aos fios, tornando-os ainda mais fortes. 
Permite realizar processos de descoloração 
e coloração com segurança, evitando a 
quebra e emborrachamento do cabelo.

Os resultados de abertura de cor e integridade são obtidos quando o 
sistema é completamente utilizado, ou seja, os dois passos.
O uso progressivo dos dois passos mantém e aumenta a hidratação 
dos fios, revelando brilho superior.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Misturar o JUST PLEX COMPLEX ADITIVE ao descolorante ou coloração já com o 
oxidante (Emulsão Reveladora - 60ml) na seguinte proporção:
• DESCOLORAÇÃO:
Até 30g de pó descolorante: 5ml de JUST PLEX COMPLEX ADITIVE.
De 31g a 60g de pó descolorante: 7,5ml de JUST PLEX COMPLEX ADITIVE.
• COLORAÇÃO E TONALIZANTE:
1 bisnaga de 60g: 5ml de JUST PLEX COMPLEX ADITIVE.
OBS.: Adicionar o produto sempre no final da mistura. O excesso de produto pode tornar o 
procedimento mais lento.
2 - Após o tempo de pausa, enxaguar todo o cabelo com água em abundância, sem uso de 
shampoo.
3 - Depois do processo químico, enxaguar os cabelos e, sem uso de shampoo, secar com 
uma toalha e aplicar o JUST PLEX PROTECT HAIR da raiz às pontas. Deixe agir por cerca de 
10 minutos e, caso o cabelo esteja muito danificado, deixe agir por 20 minutos. Enxágue e 
lave os cabelos com shampoo e condicionador.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas aos componentes da 
fórmula. O uso indevido poderá causar danos ao organismo em geral e, principalmente, ao 
couro cabeludo. Não aplique em mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em suas 
proximidades.

DESCOLORAÇÃO / COLORAÇÃO
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REVOLUTION HAIR
A linha REVOLUTION HAIR possui um 
sistema exclusivo e inovador nos processos 
de relaxamento capilar. Sem soda e 
sem amônia, tem como princípio ativo o 
Carbonato de Guanidina, reduzindo assim 
os danos capilares e obtendo os melhores 
resultados.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Proteja a pele da orelha, nuca, testa, rosto, contornando a linha em toda extensão do couro 
cabeludoe cabelos extremamente sensibilizados com o REVOLUTION HAIR | HAIR FOOD.
2 - Misture 100g do REVOLUTION HAIR MÁSCARA RELAXANTE, com 50ml do REVOLUTION 
HAIR ATIVADOR FORTE, medidos na proveta, até formar um creme homogêneo. Aplicar a 
mistura evitando o couro cabeludo e deixando a aplicação na raiz por último.
OBS.: Não ultrapassar 15 minutos para cabelos finos e 30 minutos para cabelos grossos.
3 - Após atingir o resultado esperado, lavar com o REVOLUTION HAIR SHAMPOO 
NEUTRALIZANTE. Repetir a lavagem até que a espuma fique completamente branca.
OBS.: É importante eliminar totalmente os resíduos do produto nos fios, sob o risco de haver 
quebra enquanto houver resíduos alcalinos.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas, couro cabeludo irritado ou 
lesionado. O uso indevido poderá causar danos ao organismo em geral e, principalmente, 
ao couro cabeludo. Não aplique em mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em 
suas proximidades.

RELAXAMENTOS

O REVOLUTION HAIR MÁSCARA HIDRATANTE, com silicones nobres, 
atenua os riscos de danos capilares, obtendo um excelente resultado. 
O REVOLUTION HAIR SHAMPOO NEUTRALIZANTE, com Keratina 
e Própolis em sua formulação, limpa profundamente os resíduos 
alcalinos e outros elementos.

8



PROGRELISS
A ProgreLiss Hobety é uma evolução no 
conceito de progressivas, sua fórmula 
líquida sem formaldeído e com queratina 
hidrolisada, protege os cabelos agindo 
com rapidez e suavidade. Os aminoácidos 
presentes, como a glicina e a cisteína 
promovem a nutrição essencial aos cabelos.

Com apenas 1 passo e completamente livre de formaldeído, a 
ProgreLiss promove um liso natural para cabelos que já possuem 
resistência, deixando-os ainda mais macios e hidratados.

INSTRUÇÕES DE USO:

1 - Agite antes de usar. Lavar o cabelo três (03) vezes com Shampoo Anti Resíduos da 
Hobety Profissional, na última vez deixar agir por 10 minutos e enxaguar.

2 - Secar 100 % os fios com auxílio de um secador.

3 - Aplicar o ProgreLiss mecha a mecha, por todo comprimento do fio. 

4 - Secar novamente todo o cabelo, escovar e finalizar com a piastra (chapinha). 
OBS.: Cabelos em tons claros, utilizar a piastra (chapinha) com temperatura moderada, para 
não ocorrer alteração da tonalidade e sim beneficiar a matização dos fios.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas aos componentes da 
fórmula. O uso indevido poderá causar danos ao organismo em geral e, principalmente, ao 
couro cabeludo. Não aplique em mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em suas 
proximidades.

PROGRESSIVAS
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LIFT LISS
A Linha LIFT LISS é a Escova de longa 
duração à base de aminoácidos e argan 
oil que alisa os fios ao mesmo tempo em 
que cuida da fibra capilar. Sua fórmula 
enriquecida com agentes que associam 
proteínas e vitamina E, dão um resultado de 
liso perfeito, maciez hidratação e brilho.

A Linha LIFT LISS é compatível com todas as químicas, NÃO CONTÉM 
FORMOL, proporciona resultado imediato de liso prolongado com 
aspecto natural e fios hidratados, macios e com brilho. O LIFT LISS 
GLOSS REDUTOR VOLUME possui agente matizador que inibe o 
desbotamento dos cabelos louros.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Aplique LIFT LISS SHAMPOO nos cabelos molhados por  três (03) vezes, deixe agir por 
dez (10) minutos na última vez. Retire noventa  por cento (90%) da umidade dos fios.
2 - Prepare o LIFT LISS GLOSS REDUTOR VOLUME em uma cumbuca não metálica. Com 
os cabelos divididos em mechas e, com luvas e auxílio de um pincel, aplique o produto da 
raiz às pontas, observando a distância de 1,5cm do couro cabeludo. Deixe agir em média de 
vinte e cinco (25) a trinta (30) minutos. Para cabelos acima do tom oito (8), enxaguar antes 
de escovar e utilizar a Piastra (Chapinha); cabelos abaixo do tom oito (8), enxaguar apenas 
cinquenta por cento (50 %); cabelos naturais podem ter pausa de quarenta (40) a sessenta 
(60) minutos. OBS.: Cabelos que precisam de prévio relaxamento devem fazer o teste de 
mecha antes da aplicação, caso não haja lesão no couro cabeludo. Se desejar colorir os 
cabelos, faça 3 dias após a aplicação.
3 - Separe os cabelos em mechas e aplique o LIFT LISS MÁSCARA REPARADORA, enluvando 
cada mecha. Deixe agir 10 minutos. Enxágue e finalize com uma breve secagem ou escova.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas. O uso indevido poderá 
causar danos ao organismo em geral e, principalmente, ao couro cabeludo. Não aplique em 
mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em suas proximidades.

PROGRESSIVAS
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INDIAN HAIR
A INDIAN HAIR possui formulação exclusiva 
à base de aminoácidos derivados da 
proteina da seda, nano queratina e argan 
oil, indicada para todos os tipos de cabelos 
que necessitem de redução de volume. 
A aplicação é rápida e eficaz, com efeito 
duradouro superior.

A presença do D Pantenol e Argan Oil atua na hidratação e emoliência 
do fio, resultando em um efeito liso uniforme, sem ondulação, com 
aspecto leve e natural; os cabelos ficam com balanço, brilho superior 
e altamente hidratados.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - O INDIAN HAIR SHAMPOO ANTI-RESÍDUOS é o primeiro passo para a obtenção de 
redução de volume, pois proporciona limpeza suave e abertura uniforme das cutículas. 
O argan oil tem ação anti oxidante, combatendo os radicais livres que danifam os fios. 
Aplique-o nos cabelos úmidos, massageando levemente o couro cabeludo com as pontas 
dos dedos. Deixe agir por 2 à 3 minutos, enxágue e repita o processo.
OBS.: Lavar com água quente é indicado para potencializar a abertura das cutículas; 
caso o cabelo for diagnosticado como poroso ou fragilizado, aplicar o INDIAN HAIR ANTI 
RESÍDUOS apenas uma vez, com água morna.
2 - Após a secagem de 80% dos fios, aplique sem excesso o INDIAN HAIR LISO ABSOLUTO 
mecha a mecha, dividindo os cabelos em 4 parte. Deixe agir por aproximadamente 15 
minutos, realize uma pré escova para alinhar os fios no formato liso, mantendo de 10% a 
15% de umidade. Finalize com a prancha de 10 a 12 vezes em mechas finas ou até obter o 
efeito desejado, procurando manter distância do couro cabeludo.
OBS.: Para casos em que seja necessário obter um resultado ainda mais eficiente com 
absorção profunda do ativo (cabelos muito grossos ou crespos), orientar o (a) cliente a lavar 
os cabelos após 24 horas com o KIT INTELIGENTE PÓS QUÍMICA HOBETY PROFISSIONAL.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas. O uso indevido poderá 
causar danos ao organismo em geral e, principalmente, ao couro cabeludo. Não aplique em 
mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em suas proximidades.

PROGRESSIVAS
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X INTENSE LISS
A Linha X INTENSE LISS foi criada utilizando 
como ativos a Queratina e Aminoácidos 
derivados da proteína da seda. É compativel 
com todas as outras químicas (relaxamento, 
coloração, luzes, etc).

O resultado é um efeito liso uniforme sem ondulações, com aspecto leve 
e natural; os cabelos ficam com balanço, brilho superior e altamente 
hidratados. O X INTENSE LISS HIDRATANTE NEUTRALIZADOR 
enriquecido com Pantenol e Silicones nobres, neutraliza o efeito da 
ação química e hidrata profundamente os fios, revelando um brilho 
homogêneo e melhorando ainda mais o aspecto liso.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Aplique o X INTENSE LISS SHAMPOO nos cabelos úmidos, massageando levemente 
o couro cabeludo com a ponta dos dedos. Deixe agir de 2 a 3 minutos, enxágue e repita o 
processo.
2 - Após a secagem de 100% dos fios, aplique sem excesso o X INTENSE LISS 
LISO ABSOLUTO mecha a mecha, dividindo os cabelos em 4 partes. Deixe agir por 
aproximadamente 15 minutos, realize uma pré-escova para alinhar os fios no formato liso, 
mantendo de 10% a 15% de umidade. Finalize com prancha de 10 a 12 vezes em mechas 
finas ou até obter o efeito desejado, procurando manter distância do couro cabeludo. Deixe 
esfriar por 10 minutos para evitar choque térmico.
3 - Depois de esfriar, separe os cabelos em mechas e aplique o X INTENSE LISS HIDRATANTE 
NEUTRALIZADOR, enluvando cada mecha. Deixe agir por 10 minutos. Enxágue e finalize 
com uma breve secagem ou, se preferir, escove.
OBS.: Para casos em que seja necessário obter um resultado ainda mais eficiente com 
absorção profunda do ativo (cabelos muito grossos ou crespos), não enxaguar nas 48 horas 
pós aplicação.

RESTRIÇÕES DE USO:
Não se recomenda o uso deste produto em pessoas alérgicas aos componentes da 
fórmula. O uso indevido poderá causar danos ao organismo em geral e, principalmente, ao 
couro cabeludo. Não aplique em mucosas, sobrancelhas, pele ferida, inflamada ou em suas 
proximidades.

PROGRESSIVAS

12



ULTRA WHITE&VIOLET BTX
Promove o alinhamento das fibras capilares, 
tornando-as com efeito de liso natural, 
eliminando o frizz e reduzindo o volume. 
Proporciona intensa hidratação, nutrição, e 
sedosidade.

Com os compostos naturais ricos em vitaminas A e E, ômegas 6 e 
9, são absorvidos instantaneamente pelos cabelos, proporcionando 
intensa hidratação, nutrição, sedosidade e brilho luminoso.

INSTRUÇÕES DE USO:

VIOLET (PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS)
1 - Lavar os cabelos com Shampoo da linha Hobety Profissional, enxaguar de forma 
abundante e retirar 80 % da umidade.
2 -  Aplicar o Ultra Violet BTX, aguardar 30 minutos de pausa, enxaguar, escovar e piastrar 
em temperatura moderada.

WHITE (PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, EXCETO LOIROS E PLATINADOS)
1 - Lavar os cabelos com Shampoo da linha Hobety Profissional, enxaguar de forma 
abundante e retirar 80 % da umidade.
2 -  Aplicar o Ultra White BTX, aguardar 30 minutos de pausa, enxaguar, escovar e piastrar 
em temperatura moderada.

RESTRIÇÕES DE USO:
CUIDADO. Contém substâncias passíveis de causar irritação na pele de determinadas 
pessoas. Antes de usar, faça a prova de toque. Pode causar reação alérgica.
PROVA DE TOQUE: Aplique uma pequena quantidade de produto na parte interna do 
antebraço ou atrás da orelha. Deixe agir por 10 minutos e lave com água, se ocorrer 
irritação, coceira ou vermelhidão o produto não deve ser utilizado. Não aplicar se o couro 
cabeludo estiver irritado ou lesionado. Em caso de contato com os olhos, lavar com água 
em abundância.  Manter fora do alcance de crianças.
TESTE DE MECHA: Aplique uma pequena quantidade do produto em uma mecha fina de cabelo, 
deixe agir pelo tempo de ação indicado e lave a mecha. Se o cabelo ficar quebradiço ou houver 
alteração de tonalidade, é sinal de que não se encontra em condições adequadas de utilizá-lo.

BOTOX
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