
FÓRMULAS
INOVADORAS QUE

RESPEITAM O CABELO
 

AS VANTAGENS 

TRIMETILGLICINA
 
É um composto extraído da beterraba sacarina 
naturalmente presente nas fibras capilares. Ao 
atuar como protetor do processo de osmose, 
previne a desidratação do cabelo.

CERAS NATURAIS E ÓLEOS MINERAIS

São agentes lipídicos com excelentes 
propriedades emolientes e lubrificantes, 
envolvem o cabelo numa película protetora, 
potenciam a ação aclaradora e melhoram a 
fixação da mistura de descoloração às fibras 
capilares.

ARGILA

É o componente na base da inovadora Clay 
Technology, que garante máxima fixação à fibra 
capilar durante todo o tempo de atuação, 
mantendo corretamente hidratada a mistura 
descolorante que não seca, não cola e não se 
desfaz, evitando manchar as secções do cabelo 
não sujeitas a descoloração.

ÓMEGA 9

É um ácido gordo essencial que favorece a ação 
aclaradora; altamente emoliente, melhora a 
distribuição e a perfeita fixação à fibra capilar. 

HYDRAFEEL-PCA

É um inovador ingrediente de origem natural 
derivado da glicerina; produz uma profunda 
ação hidratante com benefícios múltiplos para a 
fibra capilar. Graças ao baixo peso molecular, 
penetra em profundidade tornando o cabelo 
macio e muito luminoso: fortifica a fibra capilar 
tratada, devolvendo elasticidade.

COM COLOR SYSTEM O SERVIÇO DE
DESCOLORAÇÃO É COMPLETO

DEVELOPER
Uma gama completa de reveladores – 5, 10, 20, 30 e 40 volumes – que oferece o apoio 
técnico ideal para qualquer exigência de coloração e descoloração.

Uma linha de tratamentos profissionais para manter inalterada ao longo do tempo a beleza do 
louro.

COLOR CARE

A DECLINAÇÃO PERFEITA DO LOURO

O louro em todas as suas 
possíveis tonalidades nunca 

passa de moda. É nesse 
pressuposto que nasce 

BLONDE, a linha Color System 
dedicada à coloração. 

Qualquer que seja o efeito 
pretendido, BLONDE assegura 
um serviço de descoloração 

à medida para qualquer 
exigência de aclaramento, 

da mais extrema à mais 
natural, para um resultado 
técnico impecável à altura 

de qualquer pedido. 

As fórmulas da linha BLONDE 
respeitam a fibra capilar, 

para garantir sempre uma 
elevada performance de 
descoloração sem nunca 

comprometer a beleza e a 
saúde dos cabelos. 

BLONDE
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TECHNOLOGY

Descolorante ultra-potenciado 
perfumado para aclaramentos rápidos e 
intensos até 9 tons ou mais. Enriquecido 
com óleo mineral e trimetilglicina. 
Particularmente indicado para cabelos 
pintados, grossos e refratários. 

Resultado extra luminoso para louros 
perfeitos.

Ideal para realizar madeixas e 
descolorações extremas em bases muito 
escuras, recomendado para serviços 
técnicos 2 em 1 (cor + descoloração). 

Cod. 160 – 500 g

Descolorante potenciado com ação 
anti-amarelo para aclaramentos rápidos 
e intensos até 7 tons ou mais. Enriquecido 
com óleo mineral e trimetilglicina. 
Indicado para cabelos naturais e 
pintados, médios/grossos e refratários.

Resultado luminoso com máxima 
fiabilidade.

Ideal para serviços técnicos rápidos em 
bases médias/escuras.

Cod. 161 – 500 g

Descolorante versátil perfumado sem 
amoníaco para aclaramentos médios 
e intensos até 6/7 tons. Formulado com 
argila - CLAY TECHNOLOGY. Enriquecido 
com óleo mineral e trimetilglicina. 
Particularmente indicado para cabelos 
naturais, médios/finos e bases médias/
claras.

Resultado técnico extremamente preciso 
e cuidado, com o máximo conforto.

Ideal para aclaramentos parciais e 
madeixas com técnicas de mão livre (air 
libre). Recomendado para decapagens.

Cod. 162 – 450 g 

Descolorante em creme com ação 
anti-amarelo de elevada cosmeticidade, 
para aclarações uniformes de ligeiros 
a intensos, até 7 tons. Enriquecido 
com ceras naturais e trimetilglicina. 
Particularmente indicado para cabelos 
tratados e sensibilizados. 

Resultado técnico modulável com 
máxima proteção.

Ideal para descolorações totais e 
aclarações da base.

Cod. 163 – 500 g

UMA GAMA COMPLETA DE PRODUTOS PROFISSIONAIS

PARA UM LOURO PERFEITO. SEMPRE!

Óleo aclarador sem amoníaco para 
aclaramentos delicados até 2 tons. 
Enriquecido com Omega 9 e Hydrafeel-
PCA. Indicado para cabelos naturais e 
pintados, confere uma luminosidade natural 
respeitando a fibra capilar. 

Resultado rápido para múltiplos usos.

Ideal para realizar um efeito sunkissed, 
como removedor de cor e para harmonizar 
raízes e comprimentos.

Cod. 164 – 500 ml

EXTRA BLONDE

Lift Performance 
Compact Bleach

SUPER BLONDE 

Anti-Yellow 
Compact Bleach

ADVANCE BLONDE

No Ammonia 
Compact Bleach

PURE BLONDE

Anti-Yellow 
Lightening Cream

LIGHT BLONDE

Ammonia-Free 
Ligthening Oil


