Resultados naturais e duráveis em apenas 5 minutos.
Coloração profissional sem amônia, sem poder de clareamento e que age nos cabelos de
maneira suave, obtendo-se resultados naturais, com brilho e sem ressecar os fios.
Red Iron Color (for men) oferece uma coloração de aplicação rápida, prática e com
resultados naturais.
Foi desenvolvida com alta tecnologia em corantes, que permite agir em poucos minutos,
aliado à ação de ativos naturais, que fortalecem e protegem os cabelos.
Categoria

Embalagens

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Coloração

900mL

30 Aplicações

Líquido

Branco

2.0

Coloração

60g

2 Aplicações

Creme

Conforme
Corante

10,5

Indicações:
Homens e mulheres que desejam disfarçar os cabelos brancos (camuflagem), sem
aparência de coloração. Ideal para quem quer resultados próximos à coloração
natural do cabelo e quer ganhar tempo.

Cores Disponíveis:
5 – Natural Médio
6 – Natural Claro

Diferencial:
Rapidez, praticidade, tratamento e durabilidade. Aplicação no próprio lavatório, com resultados naturais e sem
manchar a pele. Produto sem amônia.
Características
Não contém amônia.
Elaborado com grande
concentração de pigmentos.
Rico em ativos restauradores.

Benefícios:
Não altera o fundo da cor natural, promove um efeito esfumaçado e sem
desbotamento (sem fundo avermelhado).
Menor tempo para colorir os cabelos, ação rápida e com excelente fixação.
Age em sinergia com a formulação criando uma película protetora,
promovendo mais brilho, maciez, durabilidade e proteção da cor.

Ativos principais:
Extrato de Girassol: proteção natural contra radicais livres (oxidação e raios UV).
Óleo de Ojon: Possui propriedades que ajudam na reconstrução e fortalecimento
dos cabelos. Devido ao seu alto teor de ácidos graxos insaturados, proporciona
brilho e forma um filme sob a pele e os cabelos, trazendo intensa hidratação e
auxiliando na restauração dos fios, recuperando os lipídios naturais dos cabelos
danificados. Rico em elementos antioxidantes e aminoácidos.

Girassol
Versão: 2.0

Ojon

Ativos secundários:
Algas Marinhas: rica em
proteínas, açúcares,
gomas e outros ativos que
a tornam profundamente
nutritiva, regeneradora,
reparadora, hidratante e
emoliente.

Como utilizar:
1 Preparo da mistura:
Utilize recipiente não metálico, preferencialmente o frasco ‘shake’.
Misture 1 parte de Red Iron Oxydant 15vol para 1 parte de Red Iron Color.
Ex: 60ml de Red Iron Oxydant 15vol + Red Iron Color 60gr.

Misture até obter um creme homogêneo.

2 Aplicação:
Faça a Prova de Toque.
Utilize luvas adequadas. Os cabelos devem estar limpos, secos e sem condicionantes ou finalizadores. De
modo muito rápido, distribua uniformemente a mistura sobre os cabelos. Em seguida, deixe agir por 5 minutos
(cabelo) ou 10 minutos (barba). Enxague bem.
Atenção: A aplicação de ser feita em até 5 minutos. A partir desse tempo, conte mais 5 minutos (para cabelo)
ou 10 minutos (para barba) de pausa.

!

Prova de toque:
Prepare pequena quantidade do produto como descrito no modo de uso. Aplique na parte interna do
antebraço ou atrás da orelha. Deixe agir por 10 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas. Se ocorrer irritação,
coceira ou ardência no local ou proximidade significa que a pessoa tem hipersensibilidade ao produto.
Portanto, não deve ser utilizado.

!

Dica:
1) Nos tons naturais é ideal para quem tem até 30% de cabelos brancos.
2) Você pode deixar agir por mais de 5 minutos para obter resultados mais fechados (escuros) e mais
duradouros.

Dúvidas frequentes:
Dúvidas
Posso aplicar em cabelos femininos ?
Sim, atente-se ao tempo de aplicação e o tempo de pausa.
Posso fazer a mistura em uma cumbuca e aplicar com pincel?
Sim, mas misture rapidamente, atente-se ao tempo de aplicação e o tempo de pausa.
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