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PREMIUM by Trare
O Alisante Premium Foi desenvolvido especialmente para cabelos 
crespos e volumosos, proporcionando brilho intenso, hidratação e 
alisamento natural dos fios.

PRINCIPAIS ATIVOS

ÓLEO DE COCO
O Óleo de Coco hidrata profundamente, dá brilho, maleabilidade, 
reduz o frizz e protege o cabelo com uma camada contra os danos externos

QUERATINA
A Queratina melhora a força tensora e resistência dos fios, ajuda a controlar 
o conteúdo hídrico, nutre, hidrata e repara os danos.

COMPOSIÇÃO 

Aqua, Glyoxyloyl Carbocysteine, Glyoxyloyl Keratin Amino Acids, Cetrimonium 
Chloride, Cetearyl Alcohol, Aloe Vera Leaf Extract, Cetyl Alcohol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Amodimethicone, 
Lactic Acid, Polyquaternium-7, Propylene Glycol, Glycerin, , Hydrolyzed Keratin, 
Polyquaternium-37, Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone, 
Popylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Behentrimonium Chloride, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Sericin, Disodium EDTA, BHT, Trideceth-12, 
Cyclotetrasiloxane, Cyclopentasiloxane, Trideceth-6, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium 
Benzoate, Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Amyl 
Cinnamal, Hexyl Salicylate, Citronellol, Benzyl Salicylate.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de bolores 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de leveduras 0 (zero) ufc/ml. 
PSEUDOMOMAS AERUGINOSA: Ausente. 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Ausente. 
COLIFORMES TOTAIS E FECAIS: Ausentes

PRECAUÇÕES

USO EXTERNO. Antes de aplicar, faça o teste de mecha. Não aplique o produto se o couro 
cabeludo estiver irritado ou lesionado. Em caso de contato com os olhos lavar com água 
em abundância. Em casos de hipersensibilidade ou irritação, suspenda o uso e consulte 
seu médico. Não usar em crianças. Mantenha fora do alcance de crianças. Não ingerir. 
Mantenha o produto em local fresco e ao abrigo da luz. Este produto somente deve ser 
usado para o fim que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso. Manter fora 
do alcance de crianças. Usar adequadamente as luvas. Não utilizar materiais metálicos. 
Não usar sobre mucosas, sobrancelhas, pele ferida ou lesionada ou nas suas 
proximidades. Para uso em grávidas ou lactantes, consultar o médico. *O produto pode 
apresentar incompatibilidade com outros alisantes comumente utilizados no mercado, 
tais como Guanidina, Tioglicolato de Amônia e Hidróxido de sódio.
*Pode ser aplicado em cabelos coloridos, ou até mesmo provenientes de outras químicas 
de relaxamento, desde que os cabelos estejam em condições saudáveis.

TRANSPORTE

O transporte deve ser realizado em temperatura ambiente desde que o produto esteja 
protegido da ação direta do sol e os veículos atendam as normas de higiene e segurança.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ASPÉCTO
COR
ODOR
pH

Creme
Amarelo Claro
Característico
2,0 – 3,0



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de bolores 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de leveduras 0 (zero) ufc/ml. 
PSEUDOMOMAS AERUGINOSA: Ausente. 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Ausente. 
COLIFORMES TOTAIS E FECAIS: Ausentes

PRECAUÇÕES

USO EXTERNO. Em casos de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em 
casos de hipersensibilidade ou irritação suspenda o uso e consulte seu médico. 
Mantenha fora do alcance de crianças. Não ingerir. Mantenha o produto em local seco, 
fresco e ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

O transporte deve ser realizado em temperatura ambiente desde que o produto esteja 
protegido da ação direta do sol e os veículos atendam as normas de higiene e segurança.

PRINCIPAIS ATIVOS

EXTRATO DE ALOE VERA
Aloe Vera também é popularmente chamado como babosa, possui alta capacidade 
cicatrizante e hidratante. Seu extrato possui vitaminas, proteínas e sais minerais 
capazes de levar diversos nutrientes para os fios e mantê-los nutridos.

PANTENOL
Pantenol é um potente hidratante seja para a pele ou cabelo, tem a capacidade de 
atrair e reter umidade, dar brilho, maciez e força aos fios.

COMPOSIÇÃO 

Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Vera 
Leaf Extract, Panthenol, PEG-12 Dimethicone, Polyquaternium-7, PEG-150 
Pentaerythrityl Tetrastearate, Disodium EDTA, PEG-6 Caprylyc / Capric Glycerides, 
Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone, Parfum 
(Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Coumarin, Hydrocitronellal, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene-Carboxaldehyde (Lyral), Linalool).Salicylate.

ASPÉCTO
COR
ODOR
pH

Líquido Viscoso
Incolor a embranquecido
Característico
7,5 – 8,5

SHAMPOO Premium
O Premium Shampoo foi desenvolvido para realizar a limpeza do 
cabelo sem agredir a fibra capilar, capaz de abrir as cutículas dos 
fios para receberem tratamentos químicos



NEUTRALIZANTE SOS
O Neutralizante SOS – Trare, neutraliza e remove toda a química 
que agride os cabelos, hidrata os fios e repara os danos causados 
pelo excesso de química, normalizando o PH dos fios.

PRINCIPAIS ATIVOS

LUNA MATRIX
Ativo amplamente utilizado para a reposição de 
massa capilar, combate o dano a fibra do fio proveniente 
de processos químicos e físicos.

SERIDEFRIZZ
Tem capacidade termo ativa que promove a redução de volume, 
redução de frizz, melhora de penteabilidade e também preenche 
os poros capilares enquanto nutre o fio.v

PANTENOL
É um potente hidratante seja para a pele ou cabelo, 
tem a capacidade de atrair e reter umidade, dar brilho, 
maciez e força aos fios.

ÓLEO DE ARGAN
Além de auxiliar em problemas com o frizz, o Óleo de Argan ajuda 
a controlar fios rebeldes, mas suas principais utilidades são nutrir 
e envelopar os fios, protegendo e melhorando a maleabilidade.

QUERATINA 
Melhora a força tensora e resistência dos fios, ajuda a controlar 
o conteúdo hídrico, hidrata e repara os danos.

EXTRATO DE BAMBU
Além do Pantenol, o Extrato de Bambu é um ótimo hidratante, 
também previne o ressecamento já que auxilia na retenção 
de água, promovendo brilho ao cabelo.

COMPOSIÇÃO 

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Propylene Glycol, Hydrogen Peroxide, Glyceryl Stearate, Panthenol, 
Cyclopentasiloxane, Amodimethicone, Hydrolyzed Keratin, Glycerin, Lactic Acid, Argania Spinosa Kernel Oil, Bambusa Vulgaris Extract, 
Citric Acid, Disodium EDTA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-7, Glycolic Acid, Cyclotetrasiloxane, BHT, 
Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-37, Trideceth-12, Behentrimonium Choride, Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Propylene Glycol Dicaprylate / Dicaprate, Sericin, Trideceth-6, Behenyl Alcohol, Dimethylpabamidopropyl 
Laurdimonium Tosylate, Disodium Lauriminodipropionate Tocopheryl Phosphates, Isocetyl Alcohol, Quaternium-70, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Benxophenone-3, Hydroxyethyl Cetearamidopropyldimonium Chloride, Sodium Benzoate, Acetyl Cysteine, Arginine 
HCL, C12-14 Pareth-7, C12-14 Sec-Pareth-7,

PRECAUÇÕES

USO EXTERNO. Em casos de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em casos de hipersensibilidade ou 
irritação suspenda o uso e consulte seu médico. Mantenha fora do alcance de crianças. Não ingerir. Mantenha o produto em 
local seco, fresco e ao abrigo de luz e calor. Este produto contém peróxido de hidrogênio. 

TRANSPORTE 

O transporte deve ser realizado em temperatura ambiente desde que o produto esteja protegido da ação direta do sol e os 
veículos atendam as normas de higiene e segurança.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ASPÉCTO
COR
ODOR
pH

Líquido Viscoso
Branco
Característico
3,0 – 4,5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Contagem total de bactérias mesófilas aeróbias 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de bolores 0 (zero) ufc/ml. 
Contagem total de leveduras 0 (zero) ufc/ml. 
PSEUDOMOMAS AERUGINOSA: Ausente. 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Ausente. 
COLIFORMES TOTAIS E FECAIS: Ausentes



PASSO 01

02
PASSO

PASSO 02
Enxaguar 

Aplicar o produto de acordo a necessidade do cabelo. 

Deixar agir de 1:00 à 1:30  ( Não precisa enxaguar)

Lavar o cabelo 2X com o Shampoo Premium TRARE. 

Aplicar o Alisante PREMIUM da raiz as pontas. 
Deixar agir por 15 minutos. 
Pode usar touca quente para potencializar o mesmo. 

PASSO 01



PASSO 03

02
PASSO

Lavar o cabelo 2X com o Shampoo Premium TRARE.  

Retirar o excesso de água e finalizar com o Neutralizante 
SOS TRARE.

Secar o cabelo alinhando a fibra com a escova.  

Pranchar  
Recomendação de prancha: Lizze Extreme 
5 passadas equivalem a 20 das convencionais. 

PASSO 04



FAQ
TRARE COSMÉTICOS

1°.   O ALISAMENTO CAPILAR TRARE PODE SER USADO 
EM QUALQUER TIPO DE CABELO? 

Sim. Pode ser usado em cabelos naturais, coloridos, com mechas e em todos 
os graus de curvaturas.

 
2°.  É COMPATÍVEL COM OUTROS TIPOS DE QUÍMICA?

É compatível com colorações, descolorações e progressivas 
que NÃO contenham  guanidina.

 
3°. O ALISAMENTO ALTERA A COR DOS CABELOS? 

Altera devido a temperatura  utilizada no processo.

 
4°. QUANTO A COLORAÇÃO OU AS  MECHAS, DEVO FAZER  ANTES OU DEPOIS 
DO ALISAMENTO?

Sempre fazer o alisamento antes devido a alteração da cor.

 
5°. POSSO FAZER A COLORAÇÃO OU DESCOLORAÇÃO LOGO APÓS O ALISAMENTO?

O ideal é esperar alguns dias, para melhor absorção dos pigmentos e recuperação da fibra.

 
6°.   QUAIS OS TRATAMENTOS INDICADOS APÓS O PROCEDIMENTO? 
O ideal é usar produtos livres de  pretolatos, parabenos ou sulfatos. Deve-se usar um 
repositor de massa e hidratar os cabelos.

 

7°. QUANTO TEMPO DURA O ALISAMENTO?

O alisamento é permanente. Uma vez alisado ele permanecerá liso,  
sendo necessário fazer apenas o retoque da raiz. 

 
8°. APÓS QUANTO TEMPO POSSO RETOCAR A RAIZ? 

De acordo com a necessidade pessoal de cada cliente. Por se tratar de um 
produto de qualidade e sem toxidade, pode ser usado sempre.

 
9°. POSSO FAZER O PROCEDIMENTO EM CABELOS DESIDRATADOS? 

Neste caso deve-se tratar os cabelos antes do procedimento fazendo a recuperação 
hídrica para uma melhor absorção do produto e melhor resultado do processo, 
garantindo a saúde da fibra.

 
10°. POSSO FAZER EM CABELOS FRAGILIZADOS COM QUEBRA E 
EMBORRACHAMENTO? 

Não. Nestes casos deve-se orientar a cliente a fazer um cronograma capilar 
adequado pra a recuperação da fibra. 

 
11°. O MESMO PRODUTO PODE SER UTILIZADO PARA OUTROS PROCEDIMENTOS, 
COMO BOTOX OU SELAGEM? 

Sim, será mudado apenas a técnica utilizada para cada procedimento.



PRECAUÇÕES

USO EXTERNO. Em casos de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em casos de hipersensibilidade ou 
irritação suspenda o uso e consulte seu médico. Mantenha fora do alcance de crianças. Não ingerir. Mantenha o produto em 
local seco, fresco e ao abrigo de luz e calor. Este produto contém peróxido de hidrogênio. 

TRANSPORTE 

O transporte deve ser realizado em temperatura ambiente desde que o produto esteja protegido da ação direta do sol e os 
veículos atendam as normas de higiene e segurança.

TRARE
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