
NOVA LINHA RED IRON 

PARA CABELOS 
CACHEADOS

Catálogo
de produtos



COLORAÇÃO PERMANENTE

Cores intensas com maior durabilidade, 
brilho e sedosidade.
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.

OXYDANT
10, 20, 30 e 40 vol.

Água Oxigenada Cremosa elaborada 
com Lanolina, que auxilia na 
proteção do fio e couro cabeludo, 
além da fórmula ser  
estabilizada, o que garante a 
performance ideal para trabalhos 
profissionais de  
colorações e descolorações.

Coloração
A linha de coloração Red Iron é a grande aliada dos profissionais para manter os 
cabelos das clientes sempre na moda. Uma linha completa de produtos com alta 
tecnologia em ativos cosméticos, que vão garantir cabelos bem cuidados e com 
cores radiantes.

INIBIDOR DE 
IRRITABILIDADE

Minimiza a ardência de 
processos químicos como 
coloração e relaxamentos, 

sem interferir na ação 
da química.



Os Matizadores Especiais Loiros são tonalizantes desenvolvidos para criar nuances 
diferenciadas em cabelos descoloridos na altura de tom 9 ou mais. São nuances 

modernas e requintadas, que não promovem abertura de tom e proporcionam brilho e 
toque sedoso. Disponível em 5 nuances.

TONALIZANTE

Matizar, intensificar ou criar novas nuances.
Red Iron Ton tem excelente cobertura de fios brancos. Ideal para intensificar cores, criar 

novas nuances e tonalizar 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. 

EMULSION 8 e 5 vol.

Emulsão reveladora desenvolvida com Lanolina para 
proporcionar brilho, maleabilidade e sedosidade, 
garantindo performance ideal para trabalhos profissionais 
de tonalização e matização. 

MANUTENÇÃO CABELOS COLORIDOS

Linha desenvolvida para manter o brilho e a vivacidade da 
coloração por mais tempo. Com ativos de nutrição, para 
manter os fios saudáveis; ativos antioxidantes para proteger 
contra o envelhecimento precoce; e ativos condicionantes 
para devolver brilho e maciez.

MATIZADORES ESPECIAIS LOIROS

00.1
Cinza

00.2
Irisado

00.11
Cinza Intenso

00.13
Champagne

00.89
Pérola



RED IRON BLOND
Forte, de ação rápida, é indicado para 
trabalhos em que o controle do tempo 
de pausa é importante, dando mais 
tranquilidade e segurança ao profissional.

RED IRON BLOND FREE STYLE
De ação ultrarrápida e textura mais 
consistente, é indicado para todos os tipos de 
trabalho e especialmente em mechas livres.

RED IRON BLOND EXTREME
De ação ultrarrápida, é indicado para os 
momentos em que a saúde do cabelo permite 
e o profissional necessita de mais agilidade.

PÓ DESCOLORANTE 
BLOND HIGH LIGHT

Pó descolorante com consistência diferenciada 
e cor branca, ideal para criar mechas iluminadas 
com maior precisão, proporcionando liberdade e 

flexibilidade nas criações. 

PÓS DESCOLORANTES 

Descoloração

PROTETOR

Indispensável na hora de descolorir.
Tratamento profissional que atua como protetor 

de descoloração. Especialmente desenvolvido 
para proporcionar maior segurança à saúde 

dos fios durante o processo de descoloração. 
Protege a fibra e repõe proteínas e aminoácidos 

essenciais, atenuando os danos durante o 
processo de descoloração.

Blond é uma linha de pós descolorantes profissionais, permitindo ao cabeleireiro 
e ao barbeiro liberdade de criar e aplicar técnicas variadas.



MATIZADOR INSTANTÂNEO

Matização profissional intensiva e 
instantânea. Reduz o tom amarelado 
de cabelos loiros, descoloridos, com 
mechas ou grisalhos.

Matização

SPRAY BLOND

Escova Matizante. 
Um novo serviço no salão. 

Indicado para cabelos loiros nas 
alturas de tom 9~10. Elimina 

temporariamente o tom amarelado, 
facilita a escova e, ainda, promove 

tratamento e proteção.

MANUTENÇÃO CABELOS 
LOIROS, GRISALHOS, DESCOLORIDOS

Matização gradativa com brilho, sedosidade e proteção. A 
linha é composta de shampoo, hidratante e máscara de 
qualidade profissional para uso em casa. Desenvolvida 

para reduzir o tom amarelado em cabelos loiros e 
grisalhos. Promove matização gradativa com brilho, 

sedosidade e proteção.

Linha indicada para cabelos loiros na altura de tom 9~10 e grisalhos. 
Especialmente desenvolvida para eliminar temporariamente o tom 
amarelado indesejado.



Forma
Alisamento, relaxamento ou redução de volume, a Red Iron disponibiliza o 
produto ideal para cada necessidade. O desejo da cliente alcançado sem se 
esquecer da segurança proporcionada ao profissional cabeleireiro.

RELAXAMENTO

Tioglicolato de Amônio.
Para cabelos virgens / resistentes.
Liso saudável, com aspecto natural.
Desenvolvido para cabelos resistentes. O 
Magic Liss solta os cachos mais fechados, 
mas também pode resultar em um efeito liso.

REDUTOR DE VOLUME

Supreme Control realinha e disciplina os fios deixando-os com 
aspecto de liso natural. Controla o volume dos cabelos chegando 

até ao liso total, com leveza e movimento natural.
É de fácil aplicação e faz com que a estrutura do cabelo seja 

modificada de maneira durável, facilitando o dia a dia da cliente.



INIBIDOR DE 
IRRITABILIDADE

Minimiza a ardência de 
processos químicos como 
coloração e relaxamentos, sem 
interferir na ação da química.

RELAXAMENTO

Hidróxido de Guanidina.
Cabelos lisos ou relaxados, com brilho e naturalidade. Relaxamento 
Guanidina é um relaxante à base de hidróxido de cálcio que relaxa 

cabelos ondulados, volumosos e extremamente cacheados.
Indicado também para texturização em cabelos masculinos.

Forma

MANUTENÇÃO CABELOS 
COM PROCESSOS QUÍMICOS

Cuidados especiais para cabelos com escovas 
redutoras, alisamentos ou relaxamentos.

Cabelos que passaram por processos químicos 
especialmente as escovas redutoras, relaxamentos, 

etc., necessitam de cuidados especiais para manter a 
saúde e a beleza dos fios.



RECONSTRUTOR

Quando os cabelos pedem socorro. 
Keratin SOS é um tratamento de 

choque, formulado através de alta 
concentração de Queratina Hidrolisada 

e Proteína do Trigo, com “blend” de 
aminoácidos de ação reestruturante 

da fibra capilar que agem fixando-se 
nos pontos mais fragilizados do fio, 

recuperando a fibra.

CAUTERIZAÇÃO DUO

O tratamento mais intensivo e versátil do 
mercado, resgatando por completo a beleza 
dos cabelos.
Cauterização Duo faz uma reposição 
intensiva de nutrientes com o objetivo de 
reestruturar os cabelos extremamente 
danificados pelo desgaste das químicas, 
ações mecânicas ou exposição às condições 
climáticas mais intensas.

OJON MASK

Força, brilho e sedosidade
Máscara revitalizante enriquecida 

com as propriedades de reconstrução 
do precioso Óleo de Ojon, aliado 

ao poder antioxidante e nutritivo do 
GOJI BERRY. Revitaliza os cabelos, 

deixando-os hidratados, protegidos, 
com brilho e maciez.

Tratamento
Red Iron é referenciada por possuir os melhores tratamentos capilares, 
atendendo necessidades do cabelo ressecado ao totalmente desestruturado. 
A alta tecnologia dos produtos Red Iron garantem segurança ao profissional 
e resultados de qualidade, dignos de posicionar a marca como referência em 
tratamento capilar.



AMPOLAS DE AÇÃO INSTANTÂNEA

UNI SYSTEM
Sistema único de tratamento com ativos da Flor de Lotus.
Hidratação de alto impacto com ação restauradora. Uni System é um 
sistema único de tratamento capilar com tecnologia que garante o 
envolvimento total dos fios e ativos da Flor de Lótus que proporcionam 
sensação de toque sedoso e brilho imediato.

MULTI REPAIR
Reparador proteico de múltiplos benefícios com Creatina.
Reconstrução de alto impacto com ação reparadora que promove reparos 
à fibra danificada através dos múltiplos benefícios oferecidos pelos ativos 
reconstrutores e hidratantes em um único produto.

UNI SYSTEM ÓLEOS LENDÁRIOS
Tratamento de alto impacto com ação revitalizante, que reduz porosidade, 
promove brilho e sedosidade. Formulado com blend nutritivo de Óleos 
Lendários: Argan, Mirra e Cálamo, formando um potente tratamento que 
promove hidratação profunda, aumentando a elasticidade e revitalizando os 
fios. Uni System Óleos Lendários reduz a porosidade dos fios

LINHA GOJI BERRY PROFISSIONAL

Hidratação e Nutrição em um único kit profissional.
Sedosidade, brilho e proteção.
Conhecida como a fruta da longevidade devido à 
alta concentração de polissacarídeos, aminoácidos 
e minerais. A linha foi desenvolvida para atender 
às necessidades do salão com produtos de 
qualidade para uso profissional.

Tratamento



Tratamento Cabelos Loiros

PÓS DESCOLORAÇÃO

Tratamento essencial logo após a descoloração.
Durante um processo de descoloração as cutículas 
são abertas e o córtex fica exposto, permitindo que o 
fio perca proteção, hidratação e nutrientes. Por esse 
motivo, ao final do processo, os fios tendem a ficar 
embaraçados, opacos e quebradiços. Blond Selagem é 
um tratamento diferenciado, especialmente desenvolvido 
para atender essas necessidades logo após o processo de 
descoloração. Restaura e restabelece o pH dos cabelos 
descoloridos, devolvendo nutrientes para o interior da fibra 
e selando as cutículas. 
O resultado são cabelos saudáveis, com brilho, maciez, 
resistência e proteção.

PROTETOR

Indispensável na hora de 
descolorir. Tratamento profissional 

que atua como protetor de 
descoloração. Especialmente 

desenvolvido para proporcionar 
maior segurança à saúde dos 

fios durante o processo de 
descoloração. Protege a fibra e 
repõe proteínas e aminoácidos 

essenciais, atenuando os 
danos durante o processo de 

descoloração.

MANUTENÇÃO 
CABELOS LOIROS 

Cuidados diários para 
cabelos loiros descoloridos 
ou com mechas. 
A linha Blond Monoi de 
nutrição intensiva para 
cabelos loiros, descoloridos 
ou com mechas, contém 
ativos nutritivos e hidratantes 
do Óleo Monoi do Tahiti, Óleo 
de Coco e vitamina-E.



NOVA LINHA RED IRON 
PARA CABELOS CACHEADOS.

Linha especialmente desenvolvida para atender as necessidades 
diárias de manter os cabelos cacheados limpos, saudáveis e 

revitalizados com movimento natural.
“Estudos revelaram que os cabelos cacheados são mais sensíveis e 

necessitam de produtos de manutenção mais suaves à fibra.” 
A Red Iron desenvolveu a linha Cachos, uma linha específica para 

atender às necessidades dos cabelos cacheados.

LANÇAMENTO

Nutrição 
intensa e 
sedosidade.

Nutrição e 
brilho.

Tratamento Cabelos 
Cacheados

Disciplinador 
com tratamento 
e proteção.

Manutenção
Cachos

Modelador 
revitalizante com 

controle de volume.

Modela e proporciona
naturalidade com cachos
mais soltos.

KIT MANUTENÇÃO LINHA CACHOS

Parabenos 
Corantes
Silicones
Sal NaCl
Óleos Minerais

Algas Marinhas
Semente de Linho
Colágeno

Disponíveis nas versões para
o profissional e manutenção.

Tratamento Cabelos Loiros



Finalização
Em casa ou no salão, um toque especial para valorizar ainda mais o trabalho 
profissional.

BB CREAM+

Hidratante finalizador sem enxágue.
Possui textura suave, que não “pesa” no cabelo. 

Oferece 16 benefícios: proteção térmica, proteção 
solar, desembaraço e hidratação. Protege a 
queratina dos fios, promove brilho, maciez, 

resistência, condicionamento e revitalização. 
Auxilia na prevenção do envelhecimento  

precoce e previne o ressecamento. Aumenta a 
maleabilidade, melhora a textura, facilita a escova 

e tem ação anti-frizz.

FLUIDO PARA ESCOVA

Escova perfeita, com tratamento 
e proteção.
BRUSH facilita a escova, 
reduzindo o volume dos cabelos, 
deixando-os sem frizz, sedosos, 
com brilho e toque macio. Possui 
ativos que promovem tratamento 
e proteção.

SÉRUM

Indispensável para o verão, 
protege e hidrata. 

Sérum é um finalizador 
multifuncional sem enxágue. Se 

distingue pela textura e pelos 
ingredientes naturais.

Deixa o cabelo com toque sedoso, 
protegido e sem frizz.

SPRAY BLOND

Escova Matizante. 
Um novo serviço no salão. 
Indicado para cabelos loiros nas 
alturas de tom 9~10. Elimina 
temporariamente o tom amarelado, 
facilita a escova e, ainda, promove 
tratamento e proteção.



Finalização

CREME PARA PENTEAR

Facilita o penteado e protege os cabelos.
Creme para pentear com ativos para fortalecer os fios. 
Além de controlar o volume dos fios e evitar o frizz, 
facilita o penteado e ainda mantém o cabelo tratado e 
protegido das agressões diárias. Efeito disciplinante, 
desembaraçante e promove brilho intenso.

WAVE ACTIVE

Cachos modelados com 
definição e leveza.

Wave Active é um ativador de 
cachos com função de modelador 

revitalizante, que proporciona 
tratamento e nutrição contínua, 

valorizando as formas e 
durabilidade dos cachos, com o 

brilho e maciez.

WAVE PLUS

Cachos modelados com 
proteção e tratamento.
Wave Plus proporciona 
movimento com leveza e 
naturalidade aos fios dos 
cabelos, condicionando ao 
mesmo tempo que modela os 
cachos.

Nutrição 
intensa e 
sedosidade.

Nutrição e 
brilho.

Fluido 
laminador leve.

Controle de Frizz.
Brilho e Maciez.

SILICONES E ÓLEOS

ATIVADORES DE CACHOS



Manutenção Profissional
Em casa ou no salão, um toque especial para valorizar ainda mais o trabalho 
profissional.

CABELOS LOIROS 

Cuidados diários para 
cabelos loiros descoloridos 
ou com mechas. 
A linha Blond Monoi de 
nutrição intensiva para 
cabelos loiros, descoloridos 
ou com mechas, contém 
ativos nutritivos e hidratantes 
do Óleo Monoi do Tahiti, Óleo 
de Coco e vitamina-E.

CABELOS CACHEADOS 

Cachos saudáveis, com 
movimento e beleza. Linha 
especialmente desenvolvida para 
atender as necessidades diárias 
de manter os cabelos cacheados 
limpos, saudáveis e revitalizados 
com movimento natural. 

CABELOS LOUROS, GRISALHOS, 
DESCOLORIDOS

Matização gradativa com brilho, sedosidade e proteção. A 
linha é composta de shampoo, hidratante e máscara de 
qualidade profissional para uso em casa. Desenvolvida 
para reduzir o tom amarelado em cabelos loiros e 
grisalhos. Promove matização gradativa com brilho, 
sedosidade e proteção.

CABELOS COLORIDOS

Linha desenvolvida para manter o brilho e a 
vivacidade da coloração por mais tempo. Com 
ativos de nutrição, para manter os fios saudáveis; 
ativos antioxidantes para proteger contra o 
envelhecimento precoce; e ativos condicionantes 
para devolver brilho e maciez.



Manutenção Profissional
UNI SYSTEM ÓLEOS LENDÁRIOS

Tratamento de impacto, que reduz porosidade, promove brilho e 
sedosidade. Tratamento de alto impacto com ação revitalizante. Formulado 
com blend nutritivo de Óleos Lendários: Argan, Mirra e Cálamo, formando 
um potente tratamento que promove hidratação profunda, aumentando a 
elasticidade e revitalizando os fios. Uni System Óleos Lendários reduz a 
porosidade dos fios

CABELOS COM PROCESSOS QUÍMICOS

Cuidados especiais para cabelos com escovas redutoras, 
alisamentos ou relaxamentos.
Cabelos que passaram por processos químicos especialmente 
as escovas redutoras, relaxamentos, etc., necessitam de 
cuidados especiais para manter a saúde e a beleza dos fios.

MENTA

A Linha promove ultra-refrescância, ativa a micro-
circulação, auxilia no tratamento da oleosidade excessiva. 
As propriedades aromáticas terapêuticas da linha Menta 
são potencializadas pelos ativos de TEA TREE e Jaborandi, 
deixando os cabelos tratados, soltos e com brilho.



CONHEÇA A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS PARA BARBEARIA

rediron.o cial

www.rediron.com.br 




