
Cores intensas com maior durabilidade, brilho e sedosidade.

Indicações:

Indicado para quem quer mudar o visual e ousar através das cores substituindo a cor natural por outras desejadas, 
clareando ou escurecendo a tonalidade ou simplesmente para quem quer cobrir os fios brancos.

Diferencial: 

Coloração desenvolvida especificamente para o público brasileiro.
Base cremosa com agradável perfume, textura macia que facilita a aplicação e maior estabilidade dos ativos 
químicos e ativos de tratamento, diminuindo a ardência.
Melhor tecnologia dos pigmentos, dando uma maior fidelidade na cor, fixação e durabilidade.

Possui em sua formulação microfilamentos de queratina e outros ativos que promovem:
- Brilho intenso com ultra proteção e tratamento;
- Maior durabilidade de cor;
- Toque sedoso, maciez e penteabilidade;
- Proteção contra agressões externas.

Oxidante estabilizado garantindo a performance ideal para trabalhos profissionais de coloração e 
descoloração.

Características Benefícios:
Garantem maior durabilidade dos resultados, pois contém elementos 
de cor que penetram com mais intensidade e estabilidade.
Microfilamentos de queratina agem em sinergia com ativos naturais 
garantindo tratamento, brilho intenso, toque sedoso, além de maciez e 
ultra proteção contra agressões externas.

Fórmulas exclusivas.

Ativos de tratamento.

Red Iron Color foi desenvolvida para profissionais que primam pela qualidade e 
satisfação das clientes. 
Nossas fórmulas exclusivas garantem maior durabilidade, brilho, sedosidade e 
tratamento. Disponível em 80 nuances.

Color: 

Oxydant:

Coloração Embalagen Rendimento Médio Aspecto          Cor          Categoria PH

60gColoração Conf. Técnica Creme Conforme
Corante 10,5

900mLColoração Conf. Técnica Líquido Branco 2.0
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Lanolina

Proteína da SedaMicrofilamentos de Queratina

Ativos da Coloração Creme: 

Principais Ativos de tratamento:

Microfilamentos de Queratina: Queratina hidrolisada de baixo peso molecular obtida através de um processo 
especial. Leva hidratação até as estruturas mais internas do fio. Provê efeito antienvelhecimento comprovado em 
cabelos, rico em cistina, previne a degradação dos cabelos pelas agressões externas, formando um filme que 
protege e hidrata até as estruturas mais internas dos fios.

Proteína Hidrolisada da Seda: Rica em aminoácidos que permitem brilho intenso. É responsável também pelo 
toque sedoso.

Poliquaternio 44: Produto formador de filme, facilitando a penteabilidade úmida e seca, reduz a carga, enquanto 
confere brilho, leveza e maciez.

Amodimeticone: Excelente agente condicionador. O silicone amino funcional fluído contido nestas emulsões 
acentua a penteabilidade úmida e seca, reduz a carga elétrica, enquanto confere brilho, leveza e maciez.

Ativos da Água Oxigenada: 

Principal Ativo de tratamento:

Lanonina hidrossolúvel: Aplicada sobre os cabelos devolve a flexibilidade e a maciez às cutículas e à massa 
cortical. Dá brilho duradouro e regenera o cimento intercelular. Além de hidratar e auxiliar na proteção do couro 
cabeludo pela maior retenção de água.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naturais

5.3 6.3 7.3 8.3 9.3

Dourados

8.110.1 5.1 5.11 6.11 7.1 7.11 9.1

Cinzas

6.1

5.20 4.209.20

Violines

4.76.77.77 6.77 6.75 6.47 5.77 5.75.75 4.75 8.7

Marrons

7.7 9.713 8.713 7.713 6.713 5.713

Marrons Finos

7.4 5.46.4

Cobres

8.31 7.31 6.31

Beges

Azul Cinza Cobre Mate Vermelho

Intensificadores/Corretores

Violeta 4.56 5.5 5.66 6.56 6.66

Vermelhos/Aracajús

7.66

.66

Vermelhos Especiais

.44 .55 .76 9.89 7.137.898.129.1310.89 10.13 8.89

Louros Especiais

9911 0009019989 9912 900

Super Clareadores/ Reforçador

Cartela de Cores

A Estrela de Oswald, é uma tabela de colorimetria, que indica os 
tons que os cabelos possuem e os reexos obtidos através do 
clareamento ou do escurecimento.

Red Iron Oxydant

10 volumes: 
     depósito de pigmentos (25 minutos)
20 volumes: 
    clareia de 1 a 1,5 tons (35min para coloração normal / 45 min para   
    cobertura de cabelos brancos)
30 volumes: 
    clareia de 2 a 2,5 tons (45 minutos)
40 volumes:
    clareia de 3 a 3,5 tons ( 55 a 60 minutos)

Proporções

Coloração permanente 1:1,5
Super Clareadores 1:2

Altura de tom Fundo de Clareamento
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É possível aplicar uma coloração sobre a outra para clarear os cabelos ?.
 Não, apenas com descoloração, pois nenhuma coloração pode clarear a 
 outra (tinta não clareia tinta).
Cabelos coloridos precisam cuidados especiais ?.
 Sim, todo cabelo colorido precisa de hidratação semanal e uma manutenção diária específica.
Após colorir os cabelos posso utilizar shampoo antirresíduos?
 Não é indicado, pois o shampoo antirresíduos (limpeza profunda) vai acelerar a retirada do 
excesso de pigmentos fixados na parte externa do fio, dando a impressão de desbotamento.

?Duvidas frequentes:

Como utilizar:

Utilize um recipiente não metálico.
Misture 1 parte de Red Iron Color para 1,5 partes de Red Iron Oxydant na volumagem adequada ao resultado 
desejado. OBS: Nos super clareadores a proporção é de 1 para 2.
Misture até obter um creme homogêneo.

Aplicação:

1

2

Faça a Prova de Toque.

Use luvas adequadas. Com o auxílio de um pincel, aplique a coloração de acordo com o tipo de resultado 
esperado. Ao final do tempo de pausa, conforme resultado esperado, emulsione massageando os cabelos, 
adicionando água morna. Enxágue abundantemente.
Não utilize este produto sobre cabelos que tenha sido aplicado qualquer tipo de henê, tintura progressiva ou à 
base de sais metálicos.

Preparo da mistura:

 Prova de toque:!

Faça sempre a Prova de Toque antes de utilizar a coloração.
Prepare um pouco da coloração como se fosse utilizá-lo. Aplique na parte interna do antebraço ou atrás da 
orelha. Deixe agir por 30 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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