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Os vilões desse tipo de fio, os 
silicones e óleos minerais, foram 
eliminados da formulação para 
dar lugar à ativos naturais 
como as Algas Marinhas que 
retém a água natural na fibra 
capilar por muito mais tempo, 
o Extrato de Semente de Linho 
que proporciona reposição 
natural do brilho dos cabelos e 
auxilia no crescimento, além de 
ter alto impacto de hidratação 
e nutrição e, a Proteína do 
Colágeno que preenche as 
ranhuras e uniformiza a cutícula. 
Promove também a resistência 
e deixa a estrutura menos frágil, 
diminuindo as chances dos fios 
se partirem com facilidade. 

A linha não possui corantes 
nem sal - Cloreto de Sódio 
(NaCl). 

• SOUL CURLY WAVE 
ACTIVE é um modelador em 
creme para ondas e cachos que 
proporciona definição com leveza 
e naturalidade aos fios dos cabelos, 
hidratando, condicionando ao 
mesmo tempo em que modela as 
ondas e cachos. É indicado para as 
curvaturas 2A, 2B, 2C, 3A, 3B.

• SOUL CURLY CURLS 
ACTIVE é um modelador de cachos  
que realça o brilho e dá vida as 
suas formas. O uso diário revitaliza, 
hidrata, nutre e condiciona os 
fios, graças a um sistema de 
retexturização da fibra capilar, 
rico em proteínas do colágeno e 
queratina desenvolvidos para dar 
resistência, nutrição e proteção de 
efeito contínuo. É indicado para as 
curvaturas 2C, 3A, 3B e 3C.

Nova linha Soul Curly Red Iron, 
uma questão de atitude.

Parabenos
Sal (NaCl)

Silicones
Corantes S

e um cabelo não 
é igual ao outro, 
imagine, então, o 
universo de opções 

quando falamos dos enrolados 
e cacheados. Os diferentes 
tipos de texturas existentes 
têm necessidades específicas 
de acordo com os tipos de 
cachos e grau de curvatura. Foi 
pensando nessa individualidade 
que a RED IRON lança a linha de 
ativadores de ondas e cachos 
SOUL CURLY, desenvolvida só 
com ativos que cuidam desse 
fio e como ele deve ser tratado: 
de forma única.

Sua fórmula é suave, livre 
de parabenos, diminuindo a 
possibilidade de desenvolver 
irritações e sensibilizações. 

Disponível em 
versões de 300mL
e 500mL.
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