Desenvolvida especialmente
para o homem moderno.
Disfarça os fios brancos, deixando
com aspecto natural.
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www.rediron.com.br
Grande São Paulo - 11 5081 5419
Demais Localidades - 0800 770 8815

AGE EM
APENAS
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RÁPIDO, PRÁTICO E EFICAZ

AGE EM
APENAS

Red Iron Color (5 min) oferece uma coloração de aplicação rápida, prática,
com resultados naturais e aparência jovial.

TONALIZA, REALÇA e REJUVENESCE.

5 - Natural Médio

6 - Natural Claro

Grisalho Cinza

Grisalho Irisado

NUANCES:

ALTA TECNOLOGIA
EM COLORAÇÃO
Red Iron COLOR possui uma
alta tecnologia e concentração
em corantes, que permitem agir em
poucos minutos, aliado à ação de ativos
naturais, que fortalecem e protegem
os cabelos.

5 – Natural Médio*
6 – Natural Claro*
Grisalho Cinza
Grisalho Irisado

MODO DE USO
BENEFÍCIOS

Promove um efeito
natural, esfumaçado.
Com agradável fragrância,
não contém amônia e não resseca
os cabelos.
Rico em ativos restauradores que agem
em sinergia com a formulação,
promovendo
mais brilho, maciez e
durabilidade.

Coloração
Masculina
sem Amônia

MODO DA MISTURA:
No frasco “shake” ou num recipiente não metálico misture:
1 parte de Red Iron Color +
1 parte de Red Iron Oxydant 15vol.
Misture até obter um creme homogêneo.
APLICAÇÃO:
- Utilize luvas adequadas.
- Os cabelos devem estar limpos, secos e sem
condicionantes ou finalizadores.
- A aplicação da coloração no cabelo deve ser no
máximo em 5 minutos.
- A partir desse momento, conte 5 minutos de
pausa. Enxague e finalize.

*Ideal para quem tem até 30% de fios brancos.

Fotos meramente ilustrativas.

Desenvolvido para homens e mulheres que queiram disfarçar os cabelos
brancos (camuflar /esfumaçar), sem aparência de coloração artificial.
Ideal para quem quer resultados próximos à coloração natural do cabelo e
quer ganhar tempo.
Possui extrato de girassol, óleo de Ojon e algas marinhas, hidratando e
fortalecendo os cabelos.

