faq
Qual a duração dos reflexos obtidos com a BBColor Pigma?
A duração dos reflexos depende do tipo de cabelo e da sua porosidade: em média, resiste de
3 a 5 lavagens.
É possível misturar diferentes Máscaras Pigmentadas entre si?
Sim, a criatividade não tem limites. Misturando as Máscaras Pigmentadas BBColor Pigma, é
possível obter infinitas nuances. Todas as nuances podem ser misturadas entre si para uma
explosão de cores e criatividade.
É possível misturar a BBColor Pigma com a coloração permanente por oxidação?
Não, o resultado de coloração pode não ser fiável devido à alcalinidade da cor de oxidação.
A BBColor Pigma cobre os cabelos brancos?
Não. A BBColor Pigma realça com reflexos suaves ou acentua com reflexos vibrantes e muito
intensos a cor natural ou cosmética, sem cobrir os cabelos brancos.
É possível aplicar a BBColor Pigma no comprimento durante ou logo após um tratamento
de coloração permanente nas raízes?
Sim, é uma das ocasiões ideais para explorar as potencialidades da BBColor Pigma Máscara
Pigmentada.
É possível aplicar a BBColor Pigma em cabelos descolorados ou com uma percentagem
elevada de madeixas e sensibilizados?
Sim. No caso de cabelos particularmente porosos, se não desejar tons demasiado intensos, é
aconselhável diluir a nuance desejada BBColor Pigma com a Máscara Gloss.
É possível descolorar o cabelo após aplicar a BBColor Pigma?
Sim, não existem contraindicações para a descoloração do cabelo.
Posso utilizar a BBColor Pigma no salão logo após uma ondulação ou um alisamento
químico?
Sim, a BBColor Pigma é a coloração ideal para realizar simultaneamente com tratamentos
técnicos, como permanente e alisamento.
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UM MUNDO NOVO
DE CORES

A BBColor Pigma é a nova máscara pigmentada que abre as portas
para um mundo novo de cores.
Concebida para uma aplicação rápida em cabelo natural, pintado,
tratado, descolorado ou com madeixas, é ideal para tonalizar, revitalizar
a cor, criar infinitas nuances criativas e realçar os reflexos.

NUANCE

BASE IDEAL

INSTRUÇÕES DE USO

loiro

de LOIRO a LOIRO CLARÍSSIMO

Confere reflexos quentes e brilhantes, realçando o brilho dos cabelos claros.

de CASTANHO ESCURO a LOIRO ESCURO

Confere nuances acobreadas quentes, realçando os tons loiros e castanhos.

de CASTANHO ESCURO a LOIRO ESCURO

Conferes reflexos vibrantes e brilhantes, realçando os tons vermelhos.

de CASTANHO ESCURO a CASTANHO CLARO

Confere nuances suaves e muito luminosas, realça os tons de castanho.

de PRETO a LOIRO ESCURO

Nos cabelos escuros, confere reflexos violeta e realça os contrastes.
Intensifica o brilho dos tons violeta.

P008

de LOIRO CLARO a LOIRO CLARÍSSIMO /
BRANCOS e COM MADEIXAS

Ideal em bases de loiro claro a loiro muito claro,
tonaliza madeixas, realces e aclaramentos.

preto

de PRETO A CASTANHO / CINZENTOS e BRANCOS

Confere reflexos naturais ao cabelo grisalho, disfarçando
os cabelos brancos, iluminando-o e uniformizando a cor.
Nos tons escuros, confere brilho e profundidade.

PRETO - LOIRO ULTRA-CLARO / DESCOLORADOS

Cria efeitos cheios de estilo, tonalizando os aclaramentos.
Em base preta, cosmética ou natural, realça os reflexos azuis metálicos.

de LOIRO ESCURO a LOIRO ULTRA-CLARO /
DESCOLORADOS

Cria reflexos intensos rosa nos aclaramentos
e delicadas nuances rosa nas bases naturais.

de LOIRO CLARO a LOIRO ULTRA-CLARO /
DESCOLORADOS

Cria efeitos intensos cheios de estilo nos aclaramentos.
Numa base natural ou cosmética, ilumina e reaviva os reflexos dourados.

P113

de LOIRO CLARO a LOIRO ULTRA-CLARO /
DESCOLORADOS

Confere reflexos verdes intensos aos aclaramentos,
tonalizando-os e criando efeitos cheios de estilo.

INDICAÇÕES PARA USO

cinzento

LOIRO MUITO CLARO / CINZENTOS E BRANCOS

Confere reflexos frios e metálicos ao cabelo.

Máscara Pigmentada
Use aproximadamente 30 ml de produto por aplicação, distribuindo-o uniformemente em
cabelos lavados e enxugados com toalha massajando os comprimentos. Deixe atuar durante
5 a 15 minutos e em seguida, lave com água morna em abundância. O tempo de pose no
cabelo natural pode variar dependendo da porosidade do cabelo e do resultado desejado.

moka

de CASTANHO ESCURO a CASTANHO CLARO

Confere nuances frias aos cabelos, realçando os tons castanhos.

de LOIRO a LOIRO ULTRA-CLARO

Neutraliza os reflexos quentes nos tons loiros,
realçando a naturalidade e o brilho da cor.

P078

de LOIRO a LOIRO ULTRA-CLARO /
DESCOLORADOS

Confere nuances cheias de estilo das mais delicadas
às mais intensas, tonalizando os aclaramentos.

gloss

Todas as bases

Aplicada pura, exalta a luminosidade da cor enquanto nutre e hidrata os cabelos,
conferindo brilho e proteção. Utilizada em combinação com as Máscaras
Pigmentadas, permite criar delicados reflexos pastel e efeitos cheios de estilo.

P103

A BBColor Pigma ilumina e nutre o cabelo, dando-lhe um aspeto
brilhante e saudável, graças à sua base protetora enriquecida com pH
ácido, com ação suavizante - sem amoníaco, etanolamina e oxidantes e aos seus eficazes ingredientes ativos de origem natural.

cobre
P044

vermelho intenso
P055

O Luminescine é um extrato vegetal mediterrâneo obtido da planta de
Verbasco, capaz de capturar e refletir a luz. A sua propriedade refletora
da luz aumenta significativamente o brilho do cabelo, oferecendo uma
cor cosmética de excecional luminosidade.

chocolate
P663

violeta

O Hydra-Feel é um ingrediente de origem natural derivado da glicerina,
com uma profunda ação hidratante com múltiplos benefícios na fibra
capilar. Penetra em profundidade, deixando o cabelo macio e muito
brilhante, fortalece a fibra capilar e restaura a elasticidade.

P077

prata

Os pigmentos puros penetram uniformemente na fibra capilar,
criando reflexos homogéneos e vibrantes. As características de máxima
fiabilidade dos pigmentos selecionados garantem o resultado final
escolhido, sempre perfeito e que surpreende pela intensidade.

P10

azul
P088

rosa
P057

A BBColor Pigma é um verdadeiro
tratamento de beleza
para um cabelo brilhante,
macio e simplesmente perfeito.

amarelo
P033

240 ml

MÁSCARA GLOSS:
INSTRUMENTO CRIATIVO INDISPENSÁVEL
Além das 15 máscaras pigmentadas, a gama BBColor Pigma oferece uma
máscara Gloss nutriente. A sua dupla utilização torna-a um instrumento
indispensável na mãos do cabeleireiro.
Aplicada pura, exalta a luminosidade da cor enquanto nutre e hidrata os cabelos,
conferindo brilho e proteção.
Utilizada em combinação com as máscaras pigmentadas, permite criar delicados
reflexos pastel e efeitos cheios de estilo, dando vida a infinitas possibilidades
criativas.

Máscara Gloss
Distribuir uniformemente o produto em cabelos lavados e enxugados com toalha massajando
os comprimentos, deixar atuar durante um instante e posteriormente enxaguar.
Em mistura com as Máscaras Pigmentadas: misture a Máscara Pigmentada com a Máscara
Gloss numa relação de 1:2 a 1:5, consoante o efeito desejado e da porosidade do cabelo.
Deixe atuar durante 5 a 15 minutos e então enxaguar cuidadosamente com água morna.

verde

P001

P632

bege
P102

lavanda

P000

