Escova matizante, um novo serviço no seu salão.
Spray Blond Red Iron é um finalizador matizante, que
elimina o tom amarelado indesejado de cabelos louros na
altura de tom 9~10, enquanto proporciona uma escova
com maior alinhamento e tratamento.
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Violeta

5.0

Indicações:
Ideal para cabelos louros/descoloridos. Tem ação simultânea de matizar, escovar e tratar de maneira instantânea.
Diferencial:
Em um único passo dois resultados, neutralização do tom amarelo indesejado no cabelo na altura do tom 9~10 e
facilita o trabalho de escovação, promovendo um maior alinhamento e durabilidade.
O Spray Blond é indicado para a cliente que precisa neutralizar o amarelo indesejado, mas está sem tempo para
fazer coloração, desta forma você pode atender a necessidade de sua cliente de forma imediata e temporária e sua
cliente retornará ao salão para fazer a coloração ou uma nova escova matizante.
Spray Blond pode ser oferecido a sua cliente como um serviço ‘Escova Matizante’, podendo ser um diferencial no
salão.
Características
Pigmento violeta
Fórmula protetora
(Térmica e UV)
Contém ativos restauradores

Benefícios:
Neutralização que elimina os tons amarelados indesejados, dos cabelos na
altura de tom 9~10.
Forma película protetora, protegendo as cutículas e a cor. E ainda, promove o
deslize na escova facilitando o alinhamento, aumentando a durabilidade da
escova e diminuindo o frizz.
Auxiliam na recuperação da fibra capilar e aumenta a elasticidade dos fios
promovendo resistência e condicionamento.
Cabelos ficam mais saudáveis e brilhosos.

Ativos principais:
Queratina: possui ação reparadora sobre a estrutura do fio de cabelo danificado.
Quanto mais danificado estiver o cabelo maior será o número de sítios de encaixes
para a proteína queratina que ficará retida fazendo o papel das escamas protetoras.

Óleo de Coco: Óleo de coco oferece os mais completos nutrientes, proporciona
brilho e maciez e torna o pentear mais fácil. Proporciona equilíbrio ao cabelo
danificado. É rico em proteína, gordura, vitaminas (A, B1, B2, B5 e C) além dos sais
minerais, principalmente potássio e magnésio.
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Ativos principais:
Vitamina E: conhecida como Tocoferol, é um dos nutrientes essenciais ao organismo
que apresenta como principal função inibir a ação dos radicais livres, evitando o
envelhecimento precoce. Ela previne o dano ao inibir a oxidação lipídica.

Ativos secundários:
Colágeno: Age aumentando a resistência dos fios. É hidratante, condicionadora,
reparadora, regeneradora e protetora do fio, aumentando sua força, recuperando sua
integridade e melhorando sua elasticidade.

Como utilizar:
Agite bem antes de usar. Borrife o spray sobre os cabelos limpos e úmidos.
Com o auxílio de um pente, distribua uniformemente o produto por todo o cabelo.
Finalize com o auxílio de uma escova.

Sugestão:
Violeta Mask:
para reduzir o tom amarelado
indesejado.

Blond Monoi:
promove nutrição intensiva,
brilho e maciez.

?

Dúvidas frequentes:
Posso usar com prancha e com que temperatura ?
Sim, 180 graus.
O efeito de matização do Spray Blond sai totalmente após lavar os cabelos?
A maior concentração que dá o efeito platinado sai na primeira lavagem, mas a neutralização
do fundo amarelado permanece por mais algum tempo.
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