
Cores intensas com 
maior durabilidade, 
brilho e sedosidade.

Indicações:

Indicado para fios que passaram por químicas anteriores, por ser menos agressivo que outros processos de 
coloração, utilizado também para tonalizar e matizar fios que passaram por processos de descoloração.

Diferencial: 
Base cremosa de fácil mistura e aplicação.
Não contém amônia, aroma suave e agradável.
Por se tratar de um produto mais suave que as colorações permanentes, Red Iron Ton pode ser utilizado após 
relaxamentos e descoloralções.
Resultados duradouros devido à alta qualidade dos pigmento, inclusive com excelente de fios brancos.

Características Benefícios:
Melhor cobertura e durabilidade.
Cabelos coloridos com menor agressão, mais saudáveis, com brilho e 
sedosidade.

Alta concentração de corantes
Sem amônia, com ativos de 
tratamento

Ativos Principais: 

Red Iron Ton é ideal para intensificar cores, criar novas nuances, tonalizar e matizar 
mechas. 
Contém Keratin PCA e ácidos graxos, que tratam e condicionam os fios. Resulta em 
cores intensas, duráveis e cabelos com brilho. 
Não contém amônia. 
Disponível em 23 nuances.

Keratin PCA
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23 Nuances: 

Contém Keratin PCA: Complexo nutritivo composto de Microfilamentos de 
Nanoqueratina, Aminoácidos, Ativos Naturais e Pantenol.

Ácidos graxos: Extraídos de amêndoas das palmeiras Astrocaryum, que contém 
elementos essenciais para a camada lipídica do fio.

Tonalizante Embalagen Rendimento Médio Aspecto          Cor          Categoria PH

60gColoração Conf. Técnica Creme Conforme
Corante 10,5

900mLColoração Conf. Técnica Líquido Branco 2.0



Quando devo utilizar Tonalizantes ?
 Após trabalhos de mechas para matização dos fios.
 Após relaxamento para intensificar uma nuance.
Por que utilizar Tonalizantes para matizar cabelos descoloridos?
 Os tonalizantes não contém amônia, e sua fórmula suave não clareia os cabelos por isso é ideal     
           matizar as mechas.
Tonalizante pode ser aplicado em cabelo colorido com colorações a base de metais ?
 Não, toda coloração a base de metais não tem compatibilidade com outras químicas.

?Duvidas freqüentes:

Como Utilizar:

Utilize recipiente não metálico.
Misture 1 parte de Red Iron Ton para 2 partes de Red Iron Emulsion. 
Misture até obter um creme homogêneo.

Aplicação:

1

2

Faça a Prova de Toque.

Lave os cabelos sem aplicar condicionador. Use luvas adequadas. Com o auxílio de um pincel, deposite a 
mistura uniformemente, da raiz às pontas. Deixe agir por 25 minutos. Enxágue bem.

Preparo da mistura:

 Prova de toque:!

Prepare um pouco do tonalizante como se fosse utilizá-o. 
Aplique na parte interna do antebraço ou atrás da orelha. Deixe agir por 25 minutos. Lave o local. 
Aguarde 24 horas e se neste período surgir irritação na pele, coceira ou ardência, fica provada a 
hipersensibilidade da pessoa ao produto e portanto, o produto não deve ser utilizado.

Para resultados mais duradouros, 
recomendamos o uso da linha 
Manutenção Color.

Dica: !
Color Shampoo - Cabelos Ressecados.
Color Shampoo - Cabelos Raízes Oleosas e pontas secas.
Color Hidratante.
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