Matização sem química em 1 minuto.
Matização profissional intensiva e instantânea. Reduz o tom amarelado.

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

500 ml

34 aplicações

Gel

Violeta

4.0

Indicações:
Reduzir o tom amarelado em cabelos louros, com mechas na altura de tom 9 ou 10 e em cabelos grisalhos.
Diferencial:
Devido sua alta concentração de pigmentos seu resultado de matização em cabelos louros (altura de 9 ou 10) é
instantânea, sua aplicação deverá ser feita no lavatório para maior controle de matização.
Nos cabelos grisalhos é indicado para retirada do amarelo, trazendo a esse tipo de cabelo uma nuance levemente
irisada.
Por possuir uma base em gel, tem uma grande versatilidade na hora da aplicação, pode ser utilizado puro ou
diluído em shampoo ou água, diminuindo a concentração de pigmentos e dando maior controle no momento da
matização.
Além da matização, o Super Matizador Violeta possui em sua formulação ativos de tratamento, auxiliam na
reestruturação dos fios, no brilho maciez e ação antioxidante, além de diminuir o frizz, facilitando a escovação.
Características
Gel condicionante.
Ação instantânea.
Alta concentração de pigmentos violeta.
Ação Anti Frizz.
Base Gel.

Benefícios:
Facilita a fixação do pigmento violeta com um melhor resultado
de matização.
Matização a partir de 01 minuto após a aplicação.
Matização eficaz, durabilidade, ótima fixação e resultado
rápido de neutralização do tom amarelo.
Facilidade na escovação promovendo um melhor alinhamento
dos fios.
Possibilidade de adicioná-lo a outros produtos que necessitem
de matização.

Ativos principais:
D-pantenol:
Reestruturação, brilho e maciez.
Vitamina E:
Ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento da
fibra capilar.
D-Pantenol
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Vitamina E

Como utilizar:

1

Matização intensiva (aplicar puro)
Aplicar sobre as mechas secas ou levemente úmidas.
Caso vá aplicar sobre todo cabelo, aplique com ele molhado a fim de facilitar a aplicação.
Enluvar e deixar agir de 1 a 15 minutos, de acordo com o resultado desejado e condição do cabelo. Enxaguar.
Quanto mais tempo, maior o efeito de matização.
Quanto mais poroso, maior será a aderência do pigmento matizante.
O tempo de ação varia conforme altura de tom e porosidade dos fios.
Por exemplo, em cabelos com altura de tom 9, deixe agir por 5 minutos, mas se ele estiver muito poroso, deixe
menos tempo.

2

Matização no lavatório, com shampoo.
Num recipiente limpo, faça uma mistura de 1:1 com Shampoo Hidratante Red Iron. Aplique sobre os cabelos
molhados massageando-os suavemente até formar uma espuma rica e cremosa. Deixe agir em média 5 minutos.
Enxague.
Dica: Fazer uma pré-lavagem rápida com a mistura melhora o resultado.
Ou seja, lavar uma vez rapidamente e na segunda vez deixar agir por 5 minutos.
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Dica: Para maior facilidade na hora de distribuir o produto ou para reduzir a força de matização, misture o
Super Matizador Violeta com água na proporção 1:1 ou conforme força desejada.

Dúvidas frequentes:
O Super Matizador Violeta tem a mesma durabilidade de um tonalizante ?
Não, a durabilidade é menor.
Posso misturar o Super Matizador Violeta com a máscara ?
Sim, porém em caso de misturas ele é mais eficaz com shampoo ou água.
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