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LINHA BLOND MONOI
Nutrição intensiva,
para cabelos descoloridos ou
com mechas.
Óleo Monoi do Tahiti, Óleo de
Coco e VItamina E.

LINHA COLOR
Brilho e vivacidade da coloração por
mais tempo. Proteção, Nutrição, brilho
e maciez para cabelos coloridos ou
descoloridos. Proteínas, silicones
protetores e vitamina E.

LINHA VIOLETA
Matização gradativa.
Cabelos descoloridos ou
grisalhos.
Pantenol, Extratos Naturais e
vitamina E.
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GUIA

PROFISSIONAL

Apresentamos os produtos que estão consagrando a RED IRON como a marca
nacional referência em cabelos louros. Especializada nos cabelos louros das
brasileiras, todos os produtos RED IRON trazem requinte, inovação, preocupação
com a saúde dos cabelos, satisfação da cliente e tranquilidade para o profissional.

LANÇAMENTO MATIZADORES ESPECIAIS LOUROS

00.1

Cinza

OXYDANT
Disponível em 10,
20, 30 e 40 volumes

BLOND PROTECTOR
Proteção para trabalhos de
descoloração ou mechas.
Preserva a integridade da fibra
e restaura os fios. Tem maior
concentração de ativos, formando
uma película filmógena mais
resistente à perda da hidratação.

Rápido e Forte

COLORAÇÃO
Formulas com Microfilamentos
de Queratina e ativos esenciais
de tratamento promovem brilho
intenso e maior durabilidade
da cor. São 80 nuances com
destaque para os Vermelhos e
Louros Especiais.

MULTIREPAIR
Creatina e Argan.
Reparadora.

LANÇAMENTO

00.2

Irisado

SUPREME CONTROL
Realinha e restaura os fios
deixando-os com aspecto de
liso natural.
Redutor - Embalagem 1L

PÓS DESCOLORANTES
Rápido e
Extra Forte

UNISYSTEM
Flor de Lótus.
Restauradora.

00.11

Cinza Intenso

00.13

Champagne

00.89
Pérola

EMULSION
Emulsão reveladora
elaborada com Lanolina.
Disponível em 05 e
08 volumes.

Rápido, Extra Forte
e permite trabalhos
livres.

SPRAY BLOND
Escova Matizante. Um novo
serviço no salão. Indicado
para cabelos louros nas
alturas de tom 9~10. Elimina
temporariamente o tom
amarelado, facilita a escova
e, ainda, promove tratamento
e proteção.

BLOND SELAGEM
Blond Selagem é um tratamento
pós descoloração, que reconstrói
e restabelece o pH dos cabelos,
após a realização de processos
químicos, devolvendo nutrientres
para o interior da fibra e selando
as cutículas. O resultado são
cabelos saudáveis, com maior
fixação da cor, brilho, maciez,
resistência e proteção.
Embalagem de 1L.

SUPER MATIZADOR
VIOLETA
Matização profissional
intensiva e instantânea.
Reduz o tom amarelado de
cabelos louros, descoloridos,
com mechas ou grisalhos.

TONALIZANTES / MATIZADORES
Ideal para intensificar cores, criar novas
nuances e tonalizar mechas. Cores
intensas de excelente cobertura, mais
duráveis e brilho intenso. Não contém
amônia. Disponível em 23 nuances de
Tonalizantes e 5 Matizadores.

