
Desenvolvido para manter o brilho e a vivacidade da coloração por mais 
tempo.
Formulados com ativos de nutrição, para manter os fios saudáveis; 
ativos antioxidantes para proteger contra o envelhecimento precoce; e 
ativos condicionantes para devolver brilho e maciez.

Brilho e vivacidade da coloração por mais tempo.

Indicações:

Uso diário para quem tem cabelos coloridos ou descoloridos.

Diferencial: 
A linha Color tem como grande diferencial ser uma linha que já realiza o processo de hidratação diária do fio, ou 
seja, com apenas dois produtos (Shampoo e Hidratante) a cliente lava e hidrata seus cabelos em todas as lavagens.
A linha Color possui um ótimo custo benefício no uso diário, pois a cliente necessita apenas de dois produtos para 
manter seus cabelos hidratados, protegidos e com brilho intenso.
Outro diferencial da linha Color é possuir um único hidratante que pode ser associado ao shampoo para cabelos 
com raízes oleosas e pontas secas ou com o shampoo para cabelos ressecados, gerando praticidade ao salão.

Características Benefícios:
Para manter os fios saudáveis.
Para proteger contra o envelhecimento precoce.
Para devolver brilho e maciez.

Ativos Principais: 
Pantenol, extratos naturais e vitaminas: atuam na hidratação da fibra agredida pela coloração e outros 
agentes químicos, evitando formação de pontas duplas e conferindo brilho e maciez.
Antioxidantes: protegem contra a formação de radicais livres, evitando o envelhecimento precoce dos fios.

Linha: 
Shampoo para cabelos com raiz oleosa e pontas secas:
Durabilidade da cor, reduzindo a oleosidade excessiva do couro cabeludo. Proporciona cabelos saudáveis, leves e 
brilhantes.
Enriquecido com Proteína da Seda e Vitamina E, que cuida e evita o envelhecimento precoce dos fios.
Shampoo para cabelos ressecados:
Shampoo hidratante, que preserva a cor, enquanto auxilia na restauração da camada lipídica, resultando em 
cabelos maleáveis, macios e sedosos.
Enriquecido com Pantenol e Vitamina E, que cuida e evita o envelhecimento precoce dos fios.
Hidratante para todos os tipos de cabelos:
Para todos os tipos de cabelos coloridos, possui ativos de propriedades hidratantes, nutritivas e antioxidantes. 
Enriquecido com Óleo de Ojon e Vitamina E, proporciona maior durabilidade da cor, vitalidade e maciez.
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Posso utiizar a linha color em todos os tipos de cabelo ?
 Sempre escolha um shampoo específico para o seu cabelo. 
 O Importante é identificar a necessidade dos fios.
 A linha color foi desenvolvida com ativos que promovem durabilidade da cor, proteção,  
 maciez e brilho.
É importante o uso da máscara ou hidratante após o shampoo da linha color ?
 Após a limpeza é importante o uso de uma máscara ou hidratante pois os mesmos vão garantir 
 a reposição de nutrientes aos fios.
 Além de selar as cutículas e proteger de ações externas.

Dúvidas frequentes:

Como utilizar:

Shampoo:
Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez a fim de remover os resíduos que se 
opõem à formação da espuma. Enxaguar e reaplicar o shampoo massageando suavemente até formar uma 
espuma rica e cremosa. Enxaguar bem.

Hidratante: 
Aplicar sobre os cabelos limpos e molhados, começando pelas pontas, deslizando os fios entre os dedos até 
que estejam perfeitamente desembaraçados. Deixar agir por alguns minutos e enxaguar.

Sugestão:

Utilize semanalmente a máscara Creatina Mask para complementar o tratamento dos cabelos 
coloridos. Promovendo muito mais brilho, maciez e maior durabilidade da cor.
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