
COLOR CARE

Rich Care 
TRATAMENTO PARA CABELOS TINGIDOS SECOS/MUITO SECOS

Deep Care 
TRATAMENTO PARA CABELOS TINGIDOS  DANIFICADOS

Enxaguar os cabelos. 

Secar os cabelos com uma toalha 
para remover o excesso de água.
Misturar 30 g de COLOR CARE MASK 
com uma ampola de YELLOW COLOR 
- PROTECTIVE OIL (13 ml).
Aplicar a mistura no comprimento 
e nas pontas com a ajuda de uma 
trincha e pentear. Envolver os 
cabelos numa toalha humedecida 
com água quente. Deixar atuar
5 minutos, voltando a molhar a
toalha em água quente.

Depois de removido o excesso de água 
dos cabelos, distribuir o COLOR CARE 
LEAVE-IN SERUM no comprimento e nas 
pontas. Prosseguir com a secagem e/ou 
penteado. Distribuir novamente o produto 
(1 ou 2 pressões) no comprimento e nas 
pontas para completar o penteado. 

Aplicar o COLOR CARE SHAMPOO 
no couro cabeludo e nos cabelos, 
massajando e enxaguando 
cuidadosamente. Repetir a ação
se necessário.
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Aplicar o conteúdo de uma ampola 
YELLOW COLOR - PROTECTIVE OIL (13 ml)* 
nos cabelos secos, distribuindo 
uniformemente sobre o comprimento
e as pontas.

*Dose suficiente para um cabelo médio.

Proceder à lavagem aplicando 
COLOR CARE SHAMPOO no couro 
cabeludo e nos cabelos, massajando e 
enxaguando cuidadosamente. Repetir 
a ação se necessário.

Depois de removido o excesso 
de água dos cabelos, distribuir 
COLOR CARE LEAVE-IN SERUM no 
comprimento e nas pontas. 
Prosseguir com a secagem e/ou 
penteado. Distribuir novamente 
o produto (1 ou 2 pressões) no 
comprimento e nas pontas para 
completar o penteado.

Aplicar COLOR CARE MASK 
no comprimento e nas pontas. 
Deixar atuar durante 3 a 5 minutos. 
Enxaguar.

De seguida, passar a prancha 
duas vezes (a 180 °C) em 
mechas com uma espessura
de 3 cm.

Leave-in Serum Soro extraordinário ultraleve que sela as cutículas e ajuda 
a prolongar a intenSidade e a luminoSidade da cor. protege 
o cabelo das agressões externas, como fontes de calor e 
raios solares. contém filtro UV.  perfeito antes do styling em 
cabelos molhados ou como acabamento em cabelos secos!

Shampoo
limpa delicadamente 
preServando dia após 
dia a intensidade e 
a luminoSidade doS 
reflexoS. elimina os 
resíduos alcalinos da 
coloração e fecha
as cutículas.

Máscara regenera e nutre em profundidade os cabelos 
coloridos. ajuda a prolongar a intenSidade
doS reflexoS e a manter oS cabeloS
luminoSoS e macioS ao tato.

Ampola Protective Oil
um Sérum extraordinário utilizável não apenas durante o serviço de coloração 

e descoloração para acalmar o couro cabeludo e proteger a fibra capilar,
mas também para os tratamentos de cuidado seguintes. a sua fórmula contém 

óleo de argan, ingrediente famoso pelas suas propriedades hidratantes e 
nutritivas. protective oil confirma-se, portanto, como sendo o aliado perfeito 

para ajudar a devolver um aSpeto Saudável aoS cabeloS SecoS/danificadoS!

COLOR

Prosseguir com a secagem.



ITALIAN STYLE WE

COLOR CARE

*Depois de 12 lavagens, a cor mantém mais de 85% da sua intensidade. Valor médio calculado pelos resultados dos testes instrumentais conduzidos nas nuances Yellow Color Permanent
5 e 8, com tratamento completo Yellow Color Care.
**Teste instrumental conduzido na nuance Yellow Color Permanent 7.66, com tratamento completo Yellow Color Care comparado ao tratamento com shampoo e condicionador de base. 

Depois de  mês, 
cor como recém 
aplicada!*

ajudam a retardar a oxidação 
para prolongar a intensidade 
da cor. 

Bagas de Goji

Luminosidade ampliada: 

+ 4 % depois de um
só tratamento**

Yellow Color Care nasce das 
nossas extraordinárias fórmulas, 

criadas  especificamente 

para exaltare preservar 
no tempo os resultados de 

intensidade e brilho 
de cada cor.

TRATAMENTOS NO SALÃO
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