
Sérum é um finalizador multifuncional sem enxágue. Se distingue do tradicional condicionador ou 
creme pela textura e pelos ingredientes. Deixa o cabelo com toque sedoso, protegido e sem frizz.

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          

120 mlFinalização 100 aplicações         Líquido/Bifásico Branco

Rápido e eficaz. 
Um cuidado especial 
para o dia a dia.

Categoria

Indicações:

Utilizado no salão, para finalizar qualquer tipo de cabelo ou em casa, no dia a dia.
- Com secadores. Utilizar sempre que for secar o cabelo, pois ele protege a hidratação do fio.
- No verão, é ideal antes, durante e após mar e piscina, pois protege do sol, cloro e evita o ressecamento.
- No inverno, mantém os fios hidratados, diminuindo o frizz.

Diferencial: 
Finalização leve, líquido mais fluído e não gorduroso, que pode ser utilizado também em cabelos finos e que 
penetra de forma rápida e profunda na fibra capilar.
Devido a sua textura líquida, pode ser utilizado várias vezes ao dia. Possui ação multifuncional, protege as cutículas 
e a cor e tem ação antifrizz, o que facilita a escova e possui proteção térmica.
Produto com um ótimo custo benefício, com rendimento médio de 100 aplicações.

Características Benefícios:

Líquido, bifásico e não gorduroso:
Não pesa:
Outros benefícios:

Proporciona ação mais rápida e eficaz.
Pode ser usado várias vezes ao dia
Protege as cutículas e a cor, tem ação antifrizz e facilita a escova.

Extrato de Girassol:
 proporciona proteção UV

Ativos principais:

Seda hidrolisada: 
que hidrata e dá 
condicionamento.

Agite antes de usar.
Borrife sobre os cabelos úmidos a uma distância de 30cm.
Não enxaguar.Finalizar como de costume.

Como utilizar:

Posso aplicar o produto várias vezes ao dia ?
 Sim, por ser uma composição suave não deixará o cabelo com aspecto gorduroso e pesado.

Posso utilizar o Serum e logo após o Brush ou algum outro finalizador?
 Sim, mas em pequena quantidade.

Dúvidas frequentes:

   Complemente com uma 
linha de manutenção Red Iron 
para maior proteção no dia a dia.

Dica: !
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