Louros Revitalizados com brilho e vivacidade.
Máscara matizadora hidratante para cabelos louros descoloridos, com mechas
ou grisalhos. Sua fórmula balanceada com ativos de tratamento e pigmentos de
matização reduz o tom amarelado indesejado, conferindo efeito natural e
vivacidade, enquanto proporciona fios mais brilhantes, macios, hidratados e
protegidos.

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

300g

20 aplicações

Creme

Violeta

3.5

Indicações:
Matizar e hidratar cabelos que estejam em altura de ton 9.0 ou 10.0;
Cabelos grisalhos com tons amarelados;
Matização de mechas;
Manutenção de luzes e mechas antes do período de retoque.

Antes

Depois

Diferencial:
Produto pode ser utilizado pelo profissional e pela cliente final.
Produto não possui químicas (sem amônia), matiza os fios sem danificar, além de promover a hidratação.
Devido a sua alta concentração de pigmentos, promove uma matização rápida, progressiva e com ótima
durabilidade.
Características
Pigmentos diretos
Sem amônia, etanolamina ou oxidante
Ação de hidratação
Ativos principais:
Semente de Linho:
Emoliente, condicionador,
hidratante e restaurador.

Versão: 2.0

Benefícios:
Ação instantânea e progressiva .
Matiza o amarelo indesejado sem agredir os fios.
Matização com tratamento (brilho, proteção e maciez).

Lunadye™System:
Reduz o dano da fibra
capilar, deixando-os macios
e hidratados, além de brilho
radiante e durabilidade da
cor.

Como utilizar:
Lave bem os cabelos.
Com luvas, aplicar Violeta Mask sobre os cabelos úmidos distribuindo uniformemente o produto por todo o
cabelo ou nas mechas. Enluvar e deixar agir de 05 a 15 minutos (de acordo com o resultado desejado).
Enxaguar.

!

!

Dica 1:
Para melhorar ainda mais o
resultado e a durabilidade, utilize
em conjunto com a linha Violeta
(Shampoo e Hidratante).
Dica 2:
Após atingir a tonalidade desejada
utilizar a linha Color.

Violeta Shampoo.
Violeta Hidratante.

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

Duvidas frequentes:
De quanto em quanto tempo devo aplicar a máscara Violeta Mask?
Normalmente uma vez por semana, mas pode ser aplicada sempre que achar
necessário neutralizar o amarelo indesejado.
Versão: 2.0
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