Mais brilho e vivacidade para os cabelos vermelhos!
Máscara tonalizante de hidratação com pigmento de ação direta que tonaliza,
intensifica e revitaliza a cor vermelha. Confere hidratação, brilho e maciez, além
de uma cor mais acentuada e vibrante.
Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

300g

20 aplicações

Creme

Vermelho

3.5

Indicações:
Para ser utilizada entre uma coloração e outra para reavivar a cor vermelha. Também pode ser utilizada em
cabelos previamente descoloridos.
Diferencial:
Em um único produto conseguimos agregar cor e tratamento, facilitando a aplicação do produto com ótimos
resultados de fixação e vivacidade da cor vermelha além, de um ótimo resultado de hidratação, brilho e maciez.
O produto pode ser utilizado pelo profissional no salão na manutenção de cor nas colorações, tonalizações e
mechas, podendo também ser indicado para que a cliente final possa utilizá-lo em sua casa, fazendo a manutenção
da tonalidade vermelha, tendo sempre uma cor vibrante em suas madeixas.

Características
Pigmentos de ação direta.
Alta concentração de pigmentos.
Sem amônia, etanolamina ou oxidante.
Ativos de tratamento Argan e Goji Berry.

Benefícios:
Ação instantânea e progressiva.
Resultado intenso e durador com brilho e vivacidade.
Acentua e vivifica a cor sem agredir.
Hidrata, promove brilho maciez e protege a cor.

Ativos principais:
Extrato de Goji Berry: Conhecida como a fruta da longevidade, é um ativo do oriente
que enriquece a formulação do Ojon Mask por ser um arsenal de vitaminas, minerais,
aminoácidos e possuir ação antioxidante, que revitaliza e protege a fibra contra o
envelhecimento precoce.

Óleo de Argan: rico em vitamina E, é um poderoso hidrante e antioxidante natural.
Melhora a retenção de água dentro da estrutura lipídica evitando a quebra.
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Como utilizar:
Após lavar os cabelos, remova o excesso de água com o auxílio de uma toalha.
Com luvas, aplicar Red Mask sobre os cabelos úmidos distribuindo uniformemente o produto por todo o cabelo
ou nas mechas. Enluvar e deixar agir de 05 a 15 minutos (de acordo com o resultado desejado).
Enxaguar.

05 a 15
Minutos

!

Dica:
Para melhorar ainda mais o
resultado e a durabilidade, utilize
em conjunto com a linha Color
(Shampoo e Hidratante).

Color Shampoo - Cabelos Ressecados.
Color Shampoo - Cabelos Raízes Oleosas e pontas secas.
Color Hidratante.

!

Observação: A máscara tem pigmentos de ação temporária e assim como outros produtos tonalizantes,
principalmente nas cores mais intensas, podem manchar tecidos.

Duvidas frequentes:
Red Mask clareia os cabelos vermelhos?
Não. É uma máscara para hidratação com pigmento para reavivar os vermelhos
na mesma altura de tom.

?

De quanto em quanto tempo devo aplicar a máscara Red Mask?
Pode ser aplicado 1 vez por semana ou a cada 15 dias.
Qual a durabilidade quando aplicado em cabelos descoloridos? Pode ser reaplicado de quanto em quanto
tempo?
A durabilidade varia conforme a porosidade do cabelo e da frenquência de lavagens. Mas por
ser uma máscara de tratamento, pode ser aplicada sempre que achar necessário reavivar a cor.
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