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BLOND
AGE



A coleção Blond Age permite cobrir
perfeitamente os cabelos brancos!

fica mais luminosa com cores loiras claras e brilhantes. 
A BBcolor 

Novidade

Eis os novos loiros BBColor:

Femininos e sensuais: os cabelos loiros são um clássico que não conhece modas,
mas muitas tendências de estação diferentes para experimentar. 

Os modos de interpretar esta cor luxuosa são muitos e surpreendentes: o loiro super claro 
natural, o cinza álgido e muitos reflexos quentes para proporcionar ao rosto uma maior 

suavidade: loiro dourado, dourado cobre ou cobre bege. Mais um toque de originalidade?
O loiro cinza com um reflexo cobre inesperado.

UMA COR DIFERENTE PARA CADA IDEIA SOBRE SI, PARA SE SENTIR À VONTADE “COM CADA LOIRO”, 
ATÉ NA PRESENÇA DE CABELOS CINZAS OU QUANDO TODOS JÁ ESTÃO BRANCOS!  

Loiro super claro
Loiro claro cinza
Loiro super claro cinza
Loiro claríssimo cinza 

Loiro claro cinza cobre
Loiro claríssimo dourado
Loiro claríssimo dourado cobre
Loiro claríssimo cobre bege

10.0 81.4  
   81    93  
10.1 93.4 

91 94.2

Reflexos cobreados ou dourados, frios como o gelo
ou reluzentes como o ouro!



Cria uma cor
sem imperfeições:

resultado natural, elegante e uniforme,
para além de uma ótima cobertura, graças ao 

BLEMISH SYSTEM: UREIA, SILICATO DE SÓDIO
em sinergia com a

MONOETANOLAMINA e ÁCIDO OLEICO .

Tratamento inigualável:
ação regeneradora, imediatamente visível, 

o cabelo fica macio, luminoso, cheio 
de vitalidade e com um movimento fluido  

“efeito seda”, além de aumentar a 
proteção cutânea graças ao 

BALM SYSTEM: KERADINE, AMINOPOLYMER HP, 
ÓMEGA BLUE e TRIMETILGLICINA.

como 
BLEMISH

como 
BALM

A fórmula
é rica e refinada,

com um ótimo equilíbrio
entre os ingredientes naturais e high-tech. 

É uma linha realmente inovadora, que é muito mais
que uma boa mistura de desempenho de cor e cosmeticidade:

o creme colorante nutritivo BBColor é, um produto com um
poder colorante extraordinário criado para resolver o

problema dos cabelos brancos.

é único
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Simplicidade 
de uso extra-

ordinária 

Perfume 
delicado e 
aplicação 
agradável 

Segurança
do resultado 

Qualidade 
cosmética e 

de tratamento 
excecional

Fidelidade 
da madeixa 

Ótimo 
rendimento

Uniformidade

Otimização do 
tempo:

nenhuma
mistura para 

efetuar a
cobertura

Aplicação fácil
e rápida

Otimização 
dos recursos: 

até mesmo um 
profissional 

menos 
experiente pode 

usá-lo

S10
as 10 vantagens 
no trabalho no 

Salão



A gama é composta 
por 39 nuances, divididas entre:

São combinados com o creme colorante nutritivo os especiais 
Ativadores de “proteção dupla”, capazes de exaltar ao máximo a 

cor em 20 e 30 vol. 

A fórmula “dedicada” do BBColor Ativador, enriquecida com Trimetilglicina, com uma maior 
proteção cutânea, aumenta o conforto na aplicação oferecido pelo precioso creme colorante 
BBColor e influência de maneira considerável o tempo de desenvolvimento da cor cosmética, 

valorizando a sua plenitude e profundidade. 
Nova fórmula, ainda mais cremosa e capaz de garantir um rendimento ainda maior.

9 nuance Naturais
7 nuance Cinzas

4 nuance Castanhos Frios
9 nuance Dourados Cobre

5 nuance Cobreado
2 nuance Ruivo Cobre
3 nuance Pure Color 



O BBColor foi criado para tornar mais simples e rápido o serviço de 
coloração no caso mais frequente que se verifica no salão: a presença de 

cabelos brancos, geralmente em quantidade elevada. 
As senhoras que desejam cobrir os cabelos brancos representam a grande 

maioria dos serviços de coloração efetuados pelo cabeleireiro. 

Na presença de cabelos brancos,
de 50-60% a 100%,

o BBColor é a solução:
num único gesto e sem misturar

as cores com reflexos com os naturais. 



Como utilizar a 
BBColor

O BBColor aclara 
até 2-3 tons.

2-3 
tons

35’

É sempre importante 
respeitar as relações 
de mistura usando a 

balança. 

Tempo de repouso na raíz:
35 minutos sem fonte de calor. 

Tempo de repouso no comprimento:  

• Caso a cor do comprimento esteja 
desbotada em um tom: 5 minutos,

• Caso a cor do comprimento esteja 
desbotada em 2 tons: 10 minutos,

• Caso a cor do comprimento não 
esteja desbotada: emulsionar e 
enxaguar após alguns instantes.

Numa percentagem de cabelos brancos 
superior a 50%-60% 
aplicar a cor desejada

(resultado natural).

Numa percentagem de cabelos brancos 
inferior a 50%-60%  

escolher sempre a cor mais clara de um tom 
em relação à cor desejada

(resultado natural).

• Máxima cobertura dos cabelos 
brancos

• Para aclaramentos de 1-2 tons
• Para escurecer qualquer tom

• Para iluminar o reflexo em cabelos 
com poucos brancos.

• Para aclaramentos de 2-3 tons

1 + 1

> 50 - 60% < 50 - 60%

Ativador 20 Vol. Ativador 30 Vol.

É importante efetuar a análise inicial
e a avaliação correta do percentual de cabelos brancos. 

Todas as nuances são misturáveis
entre si para criar novas propostas



Quando utilizar
os Pure Colors

Relembramos que os Pure Colors são reflexos puros sem base e portanto 
não proporcionam cobertura.

Permitem obter reflexos intensos e luminosos que perduram no tempo.

A. Para intensificar o reflexo
Na presença de uma baixa percentagem de cabelos brancos,

utilizar os Pure Colors para intensificar o reflexo.

EXEMPLO
Nuance 65 + Pure Color 05.55 numa relação 4+1 + Ativador 30 Vol.

Permite obter uma tonalidade mais acesa.

N.B. Quanto maior a percentagem de Pure Color, mais intenso será o reflexo final. 

B. Para iluminar a nuance
Na presença de uma baixa percentagem de cabelos brancos,

utilizar os Pure Colors numa relação 2+1.

EXEMPLO
34g de Nuance 63 + 16g de Pure Color 03.3 misturados com 50g de Ativador 30 Vol.

Permitem obter uma tonalidade mais clara de um tom e com mais reflexo,
muito próxima da nuance 73.3.

C. Para tonalizar
Utilizando PUROS misturados com BBColor Ativador 20 Vol.,

sobre cabelos descolorados, aclarados ou sobre cabelos loiros,
os Pure Colors permitem obter contrastes com reflexos

acesos e que perduram no tempo.



P/038 P

Casos especiais

BASES NATURAIS
MUITO ESCURAS

Em bases naturais escuras (altura de 3 a 
4), com baixa percentagem de cabelos 
brancos; se desejar iluminar o reflexo, 

escolher uma nuance com reflexo 
mais claro de 2-3 tons (altura 6 ou 7), 

eventualmente misturada com PURE COLOR.

CABELOS POROSOS
Em caso de cabelos porosos

(tratados e sensibilizados), escolher
a nuance mais clara de 1-2 tons

em relação à cor desejada. 

Ex. Sobre uma base com altura 4, 0% cabelos 
brancos: Nuance 74.2 + Pure Color 04.44 numa 

relação 4+1 misturados com Ativador 30 Vol. 
Permite obter uma altura 6 cobreada. 

CABELOS REFRATÁRIOS
 Em caso de altas percentagens de cabelos 

brancos e cabelos refratários, BBColor 
proporciona uma boa cobertura mesmo sem 

efetuar a pré-pigmentação. 
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