
Matização gradativa, temporária, sem química, 
sem ressecar e com muito tratamento.

Novo conceito em matização.

Indicações:

A linha é formulada com pigmentos especiais, sendo indicada para cabelos louros na altura de tom 9~10 
(naturais, descoloridos ou mechados) e também grisalhos. Proporciona resultados visuais entre champagne ao 
acinzentado, variando conforme porcentagem do residual de amarelo do cabelo.  
Nos cabelos louros promove efeito de matização suave, eliminando o tom amarelado. Ideal para quem deseja uma 
nuance mais fria.
Nos cabelos grisalhos promove um suave reflexo acinzentado. Indicado para homens e mulheres que queiram 
disfarçar os fios brancos, promovendo um suave reflexo acinzentado e reduzir o amarelado indesejado resultado 
da oxidação.
Possui efeito cumulativo, onde o resultado se intensifica conforme a quantidade de aplicações, frequência e tempo 
de pausa. Lembrando que em cabelos porosos os pigmentos aderem com mais facilidade e ao contrário acontece 
com cabelos impermeáveis.

Diferencial: 
1. Matiza, reduzindo a nuance amarelada dos fios.
2. Sem ação de agentes químicos, os pigmentos especiais estão presentes tanto no shampoo quanto na máscara e 
se depositam sem agredir os fios. 
3. Tem ação gradativa, ou seja, quanto maior a frequência de uso ou maior o tempo de pausa, o resultado da 
nuance fica mais intensa. 
4. Tem efeito temporário, onde a intensidade diminui conforme as lavagens. 
5. A linha não resseca o cabelo, pois o composto de Óleo de Coco, Água de Coco, Elastina e Colágeno presente na 
linha promove hidratação e restauração, resultando em cabelos saudáveis, com brilho e sedosidade.

Versão: 2.0

Linha especialmente desenvolvida para matização dos cabelos louros (9~10) e também para os cabelos grisalhos. 

Embalagens Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

300grTratamento/Manutenção 20 Creme Cinza Escuro

Cinza Escuro

Cinza Escuro

Cinza Escuro

3.5

Categoria

300mLTratamento/Manutenção 30 Líquido 5.5

1KgTratamento/Manutenção 67 Creme 3.5

1LTratamento/Manutenção 100 Líquido 5.5

Cachos

Mask

Shampoo

Mask

Shampoo



Características Benefícios:
Neutralização gradativa do tom amarelado indesejado em cabelos 
louros, descoloridos, com mechas ou grisalhos 

Ativos principais:

Água de Coco: presente no Shampoo proporciona hidratação e devolução de minerais.
Óleo de Coco: presente na Máscara, oferece os mais completos nutrientes. Proporciona brilho e maciez. 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.
Elastina: proteína responsável pela elasticidade mas que atua também como um excelente hidratante "long 
lasting", ou seja mantém os cabelos hidratados e com aspecto saudável e natural por muito mais tempo.
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.

Shampoo e Máscara formulados com 

pigmentos cinza de alta performance.

Linha rica em ativos cosméticos de 

tratamento.

Restaura, promovendo força e flexibilidade aos fios, além de repor 
ativos que tornam os cabelos revitalizados e mais protegidos das 
agressões diárias do dia a dia.

A linha Grey resseca os cabelos?
 Não, ativos de tratamento promovem hidratação e restauração, resultando em 
 cabelos saudáveis, com brilho e sedosidade.
Qual a diferença entre a linha Violeta e linha Grey?
 A linha Grey resulta em cabelos do champagne ao acinzentado.
 A linha Violeta resulta em cabelos platinado branco.
 Os resultados das duas linhas variam conforme porcentagem residual de amarelo no cabelo.

Dúvidas frequentes: ?

Como utilizar:

Shampoo: Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez a fim de remover os resíduos 
que se opõem à formação da espuma. Enxaguar e reaplicar o shampoo massageando suavemente até formar 
uma espuma rica e cremosa. Deixar agir por alguns minutos. Enxaguar.

Máscara: Após lavar os cabelos com o shampoo Grey Red Iron, remover o excesso de água, aplicar a máscara 
Grey Red Iron mecha a mecha enluvando. Deixar agir 5 minutos ou mais. Enxaguar.

A Linha Grey possui efeito cumulativo, onde o resultado é mais intenso conforme a quantidade de aplicações, 
frequência de uso semanal e o tempo de pausa. 
Lembrando que em cabelos porosos os pigmentos aderem com mais facilidade e ao contrário acontece com 
cabelos impermeáveis.
Ao atingir a matização desejada, alterne o uso com seu shampoo / máscara de preferência.


	Página 1
	Página 2

