Proteção
Força
Saúde
Brilho

Indispensável na hora de descolorir.
Tratamento profissional que atua como protetor de descoloração.
Especialmente desenvolvido para proporcionar maior segurança à saúde
dos fios durante o processo de descoloração. Protege a fibra e repõe
proteínas e aminoácidos essenciais, atenuando os danos durante o
processo de descoloração.
Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

500 ml

34 aplicações

Gel

Violeta Claro

3.5

Indicações:
-Proteger os fios durante a descoloração.
-Tratar os fios antes e após a descoloração.
Diferencial:
Agilidade: produto de simples aplicação, 01 único passo.
Versatilidade: Pode ser utilizado antes (preparando a fibra capilar), durante (protegendo a fibra capilar) e depois
(reconstruindo a fibra capilar) dos processos de descoloração.
Possui o melhor custo x benefício do mercado.
Características
Alta concentração de proteínas e aminoácidos.

Cutícula desgastada e córtex exposto

Benefícios:
Atender às necessidades específicas de cabelos durante
a descoloração, promovendo proteção e devolução de
ativos de reconstrução e hidratação.

Ativos de tratamento preservam
a integridade da fibra capilar.

Ativos principais:
Proteína Queratina, proteína Colágeno e blend de aminoácidos, em alta
concentração para atender às necessidades específicas de cabelos descoloridos.
Devolvendo massa proteica, promovendo proteção, força, saúde, condicionamento
e brilho.
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Ativo secundário:
Proteína do trigo, com
ação hidratante.

Como Utilizar:
1 Na descoloração
Faça a mistura de Pó Descolorante + Oxydant e adicione de
10% a 20% de Blond Protector, conforme grau de sensibilidade.

Sensibilidade

-

+10%

Rendimento
Aprox.: 34 cabelos

Mistura
50g + 100ml

Sensibilidade

Exemplos:

+

+20%

+

Rendimento
Aprox.: 16 cabelos

a) Para cabelos com menor sensibilidade.
50g de Pó Descolorante Red Iron + 100ml de Oxydant Red Iron. Adicione 15ml de Blond Protector.
b) Para cabelos com maior sensibilidade.
50g de Pó Descolorante Red Iron + 100ml de Oxydant Red Iron. Adicione 30mL de Blond Protector.

2

No Tratamento PRÉ e PÓS descoloração
Lavar com shampoo Repair, tirar o excesso de água com uma toalha.
Aplicar Blond Protector e deixar agir por 20 minutos. Enxaguar.
Aplicar Multi Repair. Deixar agir de 5 a 10 minutos. Enxaguar e finalizar.

Duvidas freqüentes:
Qual a quantidade do Blond Protector deve utilizar no pó descolorante?

!

Dica: Para intensificar ainda
mais o processo de reconstrução,
deixe a Multi Repair Red Iron agir
com uma touca.

?

De 10% a 20% referente ao total da mistura.

O Blond Protector interfere no clareamento?
Não.

Porque devo fazer tratamentos antes e depois?
Antes: Os cabelos sensibilizados devem passar por um período de preparação, para terem resistência
suficiente para passar pelo processo de descoloração. Por mais que Blond Protector proteja, o processo de
descoloração em si desgasta algumas camadas da fibra capilar para retirar o pigmento.
Depois: Iniciar processo de devolução da massa proteica, promovendo elasticidade, força, saúde e brilho.
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