
Ativos principais:

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. 

Embalagem          Rendimento Médio Aspecto          Cor          pH

1kgTratamento 67 aplicações         Creme Salmão 3.5

Força, brilho e sedosidade

Categoria

Indicações:

Para uso no lavatório, é indicada para cabelos secos e danificados, que tenham sofrido danos profundos e 
necessitem de uma grande carga de nutrição.

Diferencial: 
O óleo de Ojon possui uma constituição muito próxima à da queratina do cabelo e devido a esta similaridade, sua 
absorção é intensificada, promovendo resultados de revitalização imediata na fibra capilar, devolvendo massa e 
melhor alinhamento do fio, além de possuir uma excelente fragrância frutal.
A Ojon Mask possui uma consistência mais firme, o que facilita o manuseio e a aplicação no cabelo, otimizando o 
resultado e o aproveitamento do produto.

Óleo de Ojon: Tradicionalmente utilizado pelo povo de Honduras e do Caribe como 
óleo de tratamento, rico em nutrientes que promove revitalização intensiva aos cabelos 
ressecados. Este óleo possui propriedades descritas pelos conhecedores como um elixir 
milagroso. Quanto mais danificado estiver o cabelo, maior será a aderência dos ativos 
ao fio.

Características Benefícios:

Revitalizante
Antioxidante

Devolve o brilho, maciez, deixando os cabelos hidratados e protegidos.
Protege os cabelos contra ação de radicais livres, evitando o envelhecimento precoce dos fios.

Ativos secundários:

Goji Berry: Conhecida como a fruta da longevidade. É um ativo do oriente que 
enriquece a formulação do Ojon Mask por ser um arsenal de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e possuir ação antioxidante, que revitalizam e protegem a fibra contra o 
envelhecimento precoce.
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1- Com qual frequência devo utilizar a máscara de Ojon Red Iron ?
 Indicado uma vez por semana, podendo alternar com outras máscaras ou outros tratamentos.
2- A temperatura da água influencia o tratamento com a máscara?
 Sim, a água quente acaba removendo o processo de tratamento que foi feito e a água fria 
 ajuda a máscara a alinhar as cutículas.

Duvidas freqüentes:

Como utilizar:

Aplique uma quantidade generosa sobre os cabelos limpos e úmidos. 
Comece pelas pontas, massageando mecha a mecha. Deixe agir de 5 a 15 minutos.
Enxágue bem.

    Para intensificar reestruturação da máscara de Ojon Red Iron Utilize uma touca plástica ou térmica, deixando 
agir por 15 minutos.

    Potencialize a máscara Ojon Red Iron.

Acrescente algumas gotas do Argan Oil Red Iron à máscara Ojon Red Iron. Esse procedimento 
aumentará a intensidade de nutrição dos cabelos, melhorando a elasticidade e promovendo 
maior sedosidade e brilho. 

Dicas:

Sugestão:

Utilize o finalizador Sérum Red Iron após o tratamento com a máscara de Ojon Red Iron, para 
promover maior durabilidade da hidratação, proteger a cor e ainda, facilitar a escova.
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