Pós descolorantes
Red Iron Blond é uma linha de Pós
Descolorantes Profissional, permitindo ao
cabeleireiro e ao barbeiro liberdade de criar
e aplicar técnicas variadas.
Pós Descolorantes

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Blond
Blond Free Style
Blond Extreme
Blond High Light

Coloração

400g

8 Aplicações

Pó

Azul

10.5

Coloração

400g

8 Aplicações

Pó

Azul

10.5

Coloração

400g

8 Aplicações

Pó

Azul

10.5

Coloração

400g

8 Aplicações

Pó

Branco

10.5

Características individuais:
Red Iron Blond:
-Forte;
-Velocidade de clareamento rápido;
-Colágeno, uma proteína que recupera, hidrata e protege o fio, melhorando sua elasticidade.
Forte, de ação rápida, é indicado para trabalhos em que o controle do tempo de pausa é importante, dando mais
tranquilidade e segurança ao profissional.
Red Iron Blond Extreme:
-Rápida e extraforte;
-Maior velocidade de clareamento (Ação ultrarrápida);
-Extrato de Algas Marinhas e Colágeno: propriedades hidratante e suavizante.
De ação ultrarrápida, é indicado para os momentos em que a saúde do cabelo permite e o profissional necessita de
mais agilidade.
Red Iron Blond Free Style:
-Rápida, extraforte e permite trabalhos livres;
-Maior velocidade de clareamento (Ação ultrarrápida);
-Colágeno e Aloe Vera: extremamente hidratante, emoliente e auxilia na nova consistência.
De ação ultrarrápida e textura mais consistente, é indicado para trabalhos de mechas livres.
Red Iron Blond High Light:
-Rápido e extra-forte;
-Maior velocidade de clareamento (Ação ultrarrápida);
-Consistência diferenciada (maior precisão), permitindo várias técnicas.
-Colágeno e Argan: ação reparadora e antioxidante.
Diferencial:
Se adaptam a forma de trabalho do profissional, desde trabalhos onde o profissional precisa de maior
tranquilidade para o processo até trabalhos onde a rapidez seja necessária, inclusive em trabalhos de mechas
livres.
Em qualquer das apresentações o profissional tem liberdade para utilizar qualquer volume de oxidante, desde de
10 volumes até 40 volumes.
A linha Blond é enriquecida com ativos de tratamento, permitindo maior segurança nos trabalhos realizados.
Todos as apresentações são ‘’Dust Free’’ (não existe levantamento de partículas que incomodem o profissional),
possuem a cor azul com variação de tonalizante e clareiam até 7 tons.
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Dust-free.
Extraforte.
Rico em ativos de tratamento.

Características e Benefícios
Evita suspensão de pó no momento da mistura.
Clareia até 7 tons.
Os ativos naturais cuidam da fibra.

Como Utilizar:
1 Preparo da mistura:
Utilize recipiente não metálico.
Adicione Red Iron Oxydant ao pó Red Iron na proporção 1:1,5 até 1:2 ou variando conforme o grau de precisão
exigida na aplicação.
Misture suavemente até obter uma mistura homogênea.
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Aplicação:
Use luvas adequadas. Aplique o produto sobre a área a ser descolorida utilizando a técnica escolhida. Faça um
teste antes de aplicar o produto sobre cabelos tratados com alisamento ou relaxamento.
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Tempo de Ação:
Deverá ser controlada pelo profissional em função do grau de clareamento desejado. Após o tempo de pausa,
enxague bem e lave com shampoo Red Iron.

Sugestão:
Essencial logo após a descoloração.
Durante um processo de descoloração as cutículas são abertas e o córtex fica exposto,
permitindo que o fio perca proteção, hidratação e nutrientes. Por esse motivo, ao final
do processo, os fios tendem a ficar embaraçados, opacos e quebradiços.
Blond Selagem é um tratamento diferenciado, especialmente desenvolvido para
atender essas necessidades logo após o processo de descoloração.
Restaura e restabelece o pH dos cabelos descoloridos, devolvendo nutrientes para o
interior da fibra e selando as cutículas.
O resultado são cabelos saudáveis, com brilho, maciez, resistência e proteção.
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