
INDICAÇÕES

VIOLETA
A Linha Violeta oferece 
um cuidado especial aos 
cabelos louros, descoloridos, 
com mechas ou grisalhos. 
Desenvolvida para matizar 
gradativamente o amarelado 
indesejado ao mesmo tempo em 
que nutre e protege os fios.

BLOND MONOI
A linha Blond Monoi de nutrição 

intensiva para cabelos louros, 
descoloridos ou com mechas, 

contém ativos nutritivos e 
hidratantes do Óleo Monoi do 

Tahiti, Óleo de Coco e vitamina-E.

Desembaraça, Trata 
e Restabelece o pH 
dos f ios.
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O Tratamento Blond Selagem é ideal logo após o 
processo de descoloração, coloração ou como tratamento 

regular para cabelos louros.

Passo-a-Passo

Aplique o Shampoo Blond Selagem sobre os 
cabelos molhados.

Massageie até formar uma espuma cremosa, 
desembaraçando os fios entre os dedos.
Enxágue. Se necessário, repita a aplicação.
Retire o excesso de água com uma toalha.

Deixe agir de 3 a 10 minutos. Enxague e finalize 
como desejar.

*Matização: Caso necessite, realizar após
aplicação do shampoo.

Aplique o Acidificante Blond Selagem mecha a 
mecha, envolvendo bem os fios.

INFORMAÇÔES  TÉCNICAS:

SHAMPOO DESEMBARAÇANTE
Possui vitamina E, Óleo de Coco e 
Óleo de Oliva. 
Remove a química (Descolorações e 
Colorações), ajuda a desembaraçar 
os fios e inicia o tratamento.

ACIDIFICANTE
Devolve nutrientes perdidos 
durante o processo químico, 
sela as cutículas e restabelece 
o pH do cabelo, promovendo
maleabilidade, maciez, resistência
e brilho. Possui Queratina
Hidrolizada, Aminoácidos, Óleos
de Coco e Oliva.

SUGESTÃO:
Para escova, utilize o fluido para escova BRUSH Red Iron.
Para cabelos cacheados, utilize o Ativador de Cachos Wave Plus Red Iron.

Blond Selagem é um tratamento diferenciado, 
que reconstrói e restabelece o pH dos cabelos, 
após a realização de processos químicos, 
devolvendo nutrientres para o interior da fibra e 
selando as cutículas.
O resultado são cabelos saudáveis, com maior 
fixação da cor, brilho, maciez, resistência 
e proteção.


