
Linha especialmente desenvolvida para atender 
as necessidades diárias de manter os cabelos 
cacheados limpos, saudáveis e revitalizados com 
movimento natural.

Cachos saudáveis, com movimento e beleza.

Indicações:

Indicada para uso diário de todos os tipos de cabelos cacheados, ondulados e crespos, para uso em casa e pelo 
profissional.

Diferencial: 
Linha especialmente desenvolvida para atender as necessidades diárias de manter os cabelos cacheados limpos, 
saudáveis e revitalizados com movimento natural.
Estudos revelaram que os cabelos cacheados são mais sensíveis e necessitam de produtos de manutenção que 
promovam a menor agressão possível à fibra. Assim, a Red Iron desenvolveu a linha Cachos, uma linha específica 
para atender à essas necessidades. São formulações especiais menos agressivas aos fios e à pele e com muito mais 
tratamento.

Embalagens Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

300gManutenção 15 Creme Branco

Branco

Branco

Branco

3.5

Categoria

300mLManutenção 20 Líquido 5.5

1KgTratamento 50 Creme 3.5

1LTratamento 67 Líquido 5.5
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O Shampoo Cachos Red Iron, através de uma espuma rica e abundante, promove uma limpeza suave sem agredir a 
fibra capilar, proporcionando cachos mais macios, sedosos e revitalizados.

A Máscara Cachos Red Iron promove hidratação e nutrição profunda dos cabelos cacheados. A fórmula melhora a 
flexibilidade, força, brilho, maciez e diminui o “frizz”, atribuindo leveza e movimento aos cachos.

A linha Cachos é rica em ativos de nutrição, hidratação, fortalecimento e reparação. Suas formulações são mais 
suaves, livres de parabenos, diminuindo a possibilidade de desenvolver irritações e sensibilizações. Silicones e 
óleos minerais foram eliminados da formulação para dar lugar a ativos naturais e a linha não possui corantes nem 
sal Cloreto de Sódio (NaCl), contemplando fórmulas mais suaves e eficazes para garantir cachos saudáveis, com 
movimento e beleza.
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Características Benefícios:

Formulações modernas e suaves, ideais para atender as 
necessidades dos cabelos cacheados. Diminuindo também a 
possiblidade de irritações e sensibilizações cutâneas.

Ativos principais:

Algas Marinhas: Forma uma rede bioativa ao redor dos fios do cabelo com propriedades protetoras, 
reparadoras, nutritivas, e revitalizantes atuando como âncora biológica que retém a água natural na fibra capilar 
por muito mais tempo, resultando em cabelos com brilho e sedosidade. Ricas em polissacarídeos, vitaminas 
naturais, aminoácidos e oligoelementos.

Extrato de Semente de Linho: Altamente hidratante, controla o frizz, reduz o volume e melhora a definição de 
cabelos cacheados. Originária da Ásia, seu óleo é um dos alimentos mais ricos em ômega 3 e de ômega 6, possui 
também ômega 9, proporcionando reposição natural do brilho dos cabelos e auxilia em crescimento. Tem alto 
impacto de hidratação e nutrição. Além disso é rico em mucilagem e vitamina E, ação antioxidante, especialmente 
indicado para cabelos ressecados, secos, danificados, quebradiços e quimicamente processado.

Proteína do Colágeno: Tem função estrutural de manter a sustentação das células, mantendo-as unidas. Atua 
retendo a água nos fios, preenchendo as ranhuras e uniformizando a cutícula, com isso apresenta mais corpo, 
movimento e maciez. Promove resistência e deixa a estrutura menos frágil, diminuindo as chances dos fios se 
partirem com facilidade. É uma proteína importante, com a função de fortalecer e realinhar os fios, melhorando a 
flexibilidade, maleabilidade e a densidade. O colágeno é uma proteína que representa 25% de toda proteína do 
corpo humano, incluindo o cabelo. 

0% Parabenos 

0% Corantes

0% Silicones

0% Sal NaCl 

0% Óleos Minerais 

Enriquecido com ativos naturais: 

Algas Marinhas, Semente de Linho e 

Colágeno.

Agregar um tratamento com maior afinidade entre ativos e a fibra 
capilar. Fios nutridos, hidratados, fortalecidos e reparados, com 
brilho, maciez e maleabilidade.
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Para qual tipo de cabelos foi desenvolvido?
 Para atender às necessidades dos cabelos cacheados ao crespo.
Qual a vantagem de ser 0% de alguns ativos?
 Por agir com mais suavidade nos cabelos cacheados que são mais sensíveis.

Dúvidas frequentes: ?

Como utilizar:

Shampoo: Aplique sobre os cabelos molhados, massageando o couro cabeludo, deslizando para comprimento 
e pontas. Enxague bem. Repita a aplicação e hidrate.

Máscara: Aplique uma quantidade generosa da máscara sobre os cabelos limpos e úmidos, mecha a mecha, 
começando pelas pontas. Deixe agir de 5 e 20 minutos, com ou sem fonte de calor. Enxague.
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