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BLONDE REPAIR

REPARAÇÃO INTENSA PARA LOIROS
Loiro perfeito, protegido e com brilho. Essa é a proposta da linha BLONDE REPAIR, formulada
especialmente para satisfazer todas as necessidades das estruturas delicadas dos cabelos loiros,
descoloridos ou com mechas. Um dos visuais mais pedidos nos salões de beleza, o cabelo loiro precisa
de cuidados especiais, já que geralmente fica um pouco mais sensibilizado devido ao processo de
descoloração. Com isso, surgem várias necessidades da fibra capilar, incluindo proteção da cor e de
agressões externas; e principalmente em relação à resistência, força e estrutura. Portanto, é indispensável
fazer hidratação e reposição do que foi perdido para manter os fios saudáveis com maciez e brilho, e
sem a temida porosidade.

BLONDE REPAIR FOI
ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDA PARA
CABELOS LOIROS,
DESCOLORIDOS
OU COM MECHAS

BLONDE REPAIR TREATMENT

Tratamento de prevenção de danos e manutenção do cabelo loiro e descolorido

O QUE É AMINOLUX SYSTEM?

A RED IRON desenvolveu a tecnologia AMINOLUX SYSTEM, sistema exclusivo que traz a combinação de
Proteínas, Lipídios e Vitaminas para restaurar e criar um escudo protetor, capaz de promover reparação
total e tratar qualquer porosidade e fragilidade. A fórmula poderosa conta ainda com a ação da Biotina,
também conhecida como Vitamina B7, que ajuda no fortalecimento dos fios e previne a quebra.

APLICAÇÃO:

• Aplique o Blond Repair Shampoo sobre o cabelo
molhado, massageando suavemente. Enxágue
e repita a aplicação. Em seguida, use o Blond
Repair Moisturizing e deixe agir por alguns
minutos. Enxágue bem.

• Para tratamento intensivo, após lavar o cabelo
com o Blond Repair Shampoo, retire o excesso
de água e aplique a Blond Repair Mask. Pause
por 5 a 10 minutos. Enxágue cuidadosamente.
Aplique o Blond Repair Moisturizing e deixe agir
por alguns minutos. Enxágue bem.

BLONDE REPAIR
SHAMPOO

BLONDE REPAIR
MASK

BLONDE REPAIR
MOISTURIZING

Foi desenvolvido para todos os
tipos de loiros. Combate radicais
livres, suaviza a porosidade e
proporciona proteção e brilho.
Fórmula sem sal. Tem pH 5,0-5,5.

É uma máscara que repara
intensamente de dentro para fora
o fio fragilizado por agressões
diárias, descoloração e mechas,
ajudando
a
desembaraçar,
preenchendo
os
espaços
danificados e auxiliando na
reposição das moléculas de
proteínas. Tem pH 4,0-4,5.

É um hidratante desenvolvido
com D-Pantenol, poderoso aliado
no combate a pontas duplas,
que ajuda a selar a cutícula
melhorando a porosidade e
protegendo o fio dos danos
causados pelos radicais livres.
Tem pH 3,0-3,5.

COLOR SHINE

BRILHO E PROTEÇÃO DA COR
Para o brilho e intensidade da cor, COLOR SHINE foi especialmente desenvolvida para serviços de
tratamento e manutenção de cabelos coloridos. Mudar a cor do cabelo é uma das formas preferidas
para conquistar um visual renovado. Porém, requer cuidados especiais para manter a vitalidade dos fios
e a durabilidade da nuance. Uma das principais reclamações de quem colore os fios é o ressecamento
e a perda de brilho. Outra ação que contribui para o desbotamento da cor é a dos radicais livres que
deixam os cabelos desidratados, porosos e opacos. Por isso, é importante usar produtos específicos
para manter as cutículas seladas e proteger a cor, fazendo com que o brilho e a intensidade da cor dure
por mais tempo.

COLOR SHINE FOI
ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDA
PARA SERVIÇOS
DE TRATAMENTO
E MANUTENÇÃO
DE CABELOS
COLORIDOS.

COLOR SHINE TREATMENT

Tratamento pós coloração e manutenção do cabelo colorido

O QUE É CHROMOFIX?

Pensando nisso, a RED IRON criou o sistema exclusivo CHROMOFIX, um blend de ativos que protege
o cabelo colorido contra o desbotamento, garantindo cor vibrante por muito mais tempo. Com o
D-Pantenol, também conhecido como Pró-Vitamina B-5, e Vitamina E, que juntos proporcionam nutrição,
hidratação e ação antioxidante, promovendo muito brilho e maciez para os cabelos coloridos.

APLICAÇÃO:

• Aplique o Color Shine Shampoo sobre o cabelo
molhado, massageando bem. Enxágue e repita
a aplicação. Em seguida, use o Color Shine
Moisturizing e deixe agir por alguns minutos.
Enxágue bem.

• Para tratamento intensivo, após lavar com o
Color Shine Shampoo, retire o excesso de água
e aplique a Color Shine Mask. Pause por 5 a 10
minutos. Enxágue cuidadosamente. Aplique o
Color Shine Moisturizing e deixe agir por alguns
minutos. Enxágue bem.

COLOR SHINE
SHAMPOO

COLOR SHINE
MASK

COLOR SHINE
MOISTURIZING

Foi desenvolvido para todos
os tipos de cabelos coloridos.
Previne
o
desbotamento,
controla a porosidade e tem ação
antioxidante. Fórmula sem sal.
Tem pH 5,0-5,5.

É uma máscara que repara
intensamente e auxilia na
preservação da intensidade da
cor. Proporciona nutrição e ação
antioxidante contra os radicais
livres, destacando muito brilho e
maciez. Tem pH 4,0-4,5.

É um hidratante desenvolvido
com Vitamina E e Pró-Vitamina
B5, poderosos aliados que ajudam
a selar a cutícula melhorando a
porosidade e protegendo o fio
dos danos causados pelos radicais
livres. Previne o desbotamento
e garante uma cor vibrante por
muito mais tempo.Tem pH 3,0-3,5.

SMOOTH CONTROL
CONTROLE DO FRIZZ

Fios disciplinados com ação prolongada do controle do frizz é o resultado de SMOOTH CONTROL,
linha desenvolvida para nutrir, hidratar e disciplinar os cabelos ressecados e volumosos. O frizz é uma das
reclamações mais comuns das mulheres. É um problema que pode ter várias causas, incluindo danos na
fibra capilar, envelhecimento dos fios, temperatura da água, processos químicos, como descoloração,
coloração e alisamento e até o clima interfere – especialmente em regiões com muita umidade. Os fios
arrepiados podem dar aspecto de cabelo indisciplinado, ressecado e sem brilho. Para acabar de vez, é
necessário tratar a saúde da fibra capilar com hidratação, nutrição e reconstrução.

SMOOTH CONTROL
FOI DESENVOLVIDA
PARA NUTRIR,
HIDRATAR E
DISCIPLINAR
OS FIOS.

SMOOTH CONTROL TREATMENT

Tratamento de nutrição e hidratação intensa anti frizz

O QUE É A TECNOLOGIA OILNUTRE?

A tecnologia OILNUTRE, exclusiva da RED IRON, foi desenvolvida para atender o desejo das consumidoras:
reparar os danos e ao mesmo tempo oferecer maciez, brilho e controle do frizz. A combinação da Proteína,
do Óleo de Amaranto e do Açúcar da Beterraba são alguns dos ativos do blend especial que promove ação
umectante, hidratante e reparadora, proporcionando redução de volume e do frizz.

APLICAÇÃO:

• Aplique o Smooth Control Shampoo sobre o
cabelo molhado, massageando bem. Enxágue
e repita a aplicação. Em seguida, use o Smooth
Control Moisturizing e deixe agir por alguns
minutos. Enxágue bem.

• Para tratamento intensivo, após lavar com o
Smooth Control Shampoo, retire o excesso de
água e aplique a Smooth Control Mask. Pause
por 5 a 10 minutos. Enxágue cuidadosamente.
Aplique o Smooth Control Moisturizing e deixe
agir por alguns minutos. Enxágue bem.

SMOOTH CONTROL
SHAMPOO

SMOOTH CONTROL
MASK

SMOOTH CONTROL
MOISTURIZING

Limpa, hidrata, disciplina e
suaviza a superfície do fio,
auxiliando no controle do frizz.
Tem pH 5,0-5,5.

É uma máscara de nutrição
intensa que foi desenvolvida para
restaurar a hidratação, maciez
e brilho. Possui ação nutritiva e
antifrizz, repara pontas duplas e
melhora a penteabilidade. Tem
pH 4,0-4,5.

É um hidratante que promove
condicionamento intenso, brilho,
alinhamento e redução de
volume. Melhora a maleabilidade
e auxilia na redução do tempo de
secagem e na proteção térmica
dos fios. Tem pH 3,0-3,5.

