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(3 minutos de aplicação para uma duração máxima de 5 minutos de champô) que permite “viver 
plenamente” a cor, exaltando os reflexos naturais, dando vida à coloração ou ousando com nuances acesas.

1. REAVIVA a cor 
2. NUTRE o cabelo 
3. ILUMINA com efeito extraordinário

KAPETIL Colour é a nova máscara em SETE “NUANCES COR”
(Loiro - Cobre - Vermelho intenso - Chocolate - Violeta - Prata - Preto).

KAPETIL COLOUR é uma máscara dedicada quer aos cabelos naturais quer aos cabelos coloridos ou com meches. 
É ideal para renovar a cor entre um serviço de cor e o outro.
Usada regularmente ou todas as semanas, nutre o cabelo e respeita a cor natural ou
cosmética graças à rica BASE COSMÉTICA SEM AMONÍACO E SEM OXIDANTES.

O RESULTAdO É SEMPRE PERFEITO E SURPREENdE PELA INTENSIdAdE

UM VERdAdEIRO SERVIÇO dE COR E BELEZA “ULTRA-RÁPIdO”

NOVO TRATAMENTO 
ESTÉTICO DE COR

FÁCIL, RÁPIdA, PRÁTICA



NOVO TRATAMENTO 
ESTÉTICO DE COR

UMA FÓRMULA PRECIOSA OS ELEMENTOS ExTRAS
OS PIGMENTOS PUROS penetram homogeneamente no interior da fibra capilar, proporcionando um reflexo 
homogéneo e brilhante. As características de máxima fiabilidade garantem o resultado final pré-escolhido.

A TECNOLOGIA LUMINESCINE proporciona luminosidade excepcional. Luminescine é obtido a partir das flores de 
Verbasco, uma planta presente em toda a área do Mediterrâneo.

A revolucionária atividade deste ingrediente natural é a sua propriedade luminescente que de facto é capaz
de reemitir a luz do sol, dando uma luminosidade incrível ao cabelo.

DESCUBRA COMO É A APLICAÇÃO COM O TUTORIAL
Capture o código QR ou aceda www.helenseward.it
para ver a aplicação fácil e imediata de Kapetil Colour Mask!
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UNA FORMULA PREZIOSA: I PLUS

I PIGMENTI PURI penetrano omogeneamente all’interno della fibra capillare offrendo un riflesso omogeneo e 
brillante. Le caratteristiche di massima affidabilità garantiscono il risultato finale prescelto. 

La TECNOLOGIA LUMINESCINE dona eccezionale luminosità. 
Luminescine viene ottenuto dai fiori di Verbasco, una pianta presente in tutta l’area del Mediterraneo. 

La rivoluzionaria attività di questo ingrediente naturale è la sua proprietà luminescente, infatti è in grado di riemettere 
la luce del sole donando incredibile luminosità al capello. 

FACILE, RAPIDA, PRATICA

KAPETIL Colour è la nuova maschera in SETTE “NUANCE COLORE” (Biondo - Rame - Rosso intenso - Cioccolato - 
Viola Argento - Nero).

IL RISULTATO È SEMPRE PERFETTO E SORPRENDE PER INTENSITÀ.

KAPETIL COLOUR è una maschera dedicata sia ai capelli naturali sia ai capelli colorati o con mèches.  È ideale per 
rinnovare il colore tra un servizio di colorazione e l’altro. 

Usata regolarmente, anche tutte le settimane, nutre il capello e rispetta la colorazione naturale o cosmetica grazie alla 
ricca BASE COSMETICA SENZA AMMONIACA E SENZA OSSIDANTI.

Folheto P/023P

Exalta a luminosidade dos cabelos claros graças aos reflexos quentes e brilhantes.

Reaviva as tonalidades loiras e castanhas proporcionando nuances cobreadas quentes.

Acende  as tonalidades vermelhas com reflexos vibrantes e acesos.

Valoriza as tonalidades castanhas proporcionando nuances macias 
e quentes e também muito luminosas.

Intensifica e renova o brilho das tonalidades de roxo. É indicado para as
cores escuras às quais proporciona reflexos de roxo ou para reavivar os contrastes.

Tonaliza meches, luzes e clareamentos. 
Ideal sobre bases de LOIRO CLARO a LOIRO CLARÍSSIMO.

Dedicado aos cabelos grisalhos, dá reflexos naturais que cobrem eficazmente os cabelos
brancos, iluminando todo o cabelo e uniformizando a cor. Proporciona

luminosidade e profundidade às tonalidades escuras (preto, escuro e castanho escuro).

de LOIRO a LOIRO CLARÍSSIMO

de CASTANHO ESCURO a LOIRO ESCURO

de CASTANHO ESCURO a LOIRO ESCURO

de CASTANHO ESCURO a CASTANHO CLARO

de PRETO a LOIRO ESCURO

de LOIRO CLARO A LOIRO CLARÍSSIMO 
BRANCOS e COM MAdEIxAS

de PRETO a CASTANHO 
CINZENTOS e BRANCOS

IdEAL EM CABELOSOBJETIVOKAPETIL COLOUR
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Expositor P/015

LOIRO

COBRE

VERMELHO INTENSO

CHOCOLATE

VIOLETA

PRATA

PRETO
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