Matização gradativa com brilho, sedosidade e proteção.
A linha é composta de shampoo e hidratante de qualidade profissional para uso em casa.
Desenvolvida para reduzir o tom amarelado em cabelos loiros e grisalhos.
Promove matização gradativa com brilho, sedosidade e proteção.
Categoria

Embalagens

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Shampoo

Manutenção

250mL

25

Gel

Violeta

5.5

Hidratante

Manutenção

200g

40

Creme

Violeta

3.5

Indicações: Para reduzir os tons amarelados em mechas e cabelos louros/descoloridos na altura de tons 9 e 10 ou grisalhos.
Diferencial: A Linha Violeta possui pigmentos de matização em ambos os produtos, ou seja, no shampoo e
também no hidratante, agindo em conjunto para uma matização gradativa e perfeita.
O Kit de Shampoo e Hidratante Violeta tem um excelente custo benefício, incentivando a cliente a realizar a
manutenção necessária para a saúde dos cabelos louros.
É rica em tratamentos que atuam na hidratação do fio, fazendo o preenchimento da fibra agredida pela tintura e
outros agentes químicos, evitando formação de pontas duplas, conferindo brilho e maciez.
Características
Benefícios:
Pigmentos violeta.
Balanceado para uma matização gradativa, reduzindo os tons amarelados.
Ativos de Proteção.
Protegem a estrutura e a cor dos fios.
Ativos de tratamento
Suprem as necessidades da saúde dos fios descoloridos.
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.
Ativos antioxidantes: protegem contra a formação de radicais livres, evitando o envelhecimento precoce dos fios.
Como utilizar:
Shampoo:
Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez com a finalidade 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 e hidratar.
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.
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Dica: Para uma manutenção mais intensa de matização utilize a máscara Violeta Mask uma vez por semana.

?

Qual a importância de utilizar a manutenção Violeta ?
Os cabelos louros muito claros são mais delicados e tendem a ficar amarelados,
por isso é importante utilizar linha específica, pois além de repor os nutrientes, ao
mesmo tempo irá eliminar gradativamente o amarelado.
Por quanto tempo devo utilizar?
A linha Violeta realiza uma matização de maneira gradativa, chegando ao resultado desejado,
deve-se cessar o uso.
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