Coloração Tonalizante

Sistema Alfa Multi-lamellare

0% Amônia

Cabelos com Cores Radiantes,
Reflexos Iluminados e Brilhantes!

Cor sem agressão para todo
tipo de Cabelo!

Você deseja tonalizar seus cabelos de forma prática, segura, moderna,
com cores da moda e sem danificar a beleza natural de seus cabelos?
Tenha a sensação incrível de realçar a cor dos seus cabelos, criar lindos reflexos de moda sem
agredí-los ou danificá-los, sinta-se mais moderna e atraente – mostre sua personalidade!

Experimente!
Sistema Alfa Multi-lamellare

Mais brilho e vida para a cor dos seus cabelos.
Fórmula inovadora e revolucionária, rica em ativos que garantem resultados
surpreendentes de cor e tratamento!

PARA QUE TIPO DE CABELO?
PARA TODO TIPO DE CABELO!

Ganhe novos reflexos de moda para cabelos naturais, mechas ou balaiagens. Tonalize, inclusive, depois do permanente, do alisamento ou de
escovas. (Veja tabela)
Revitalize a cor cosmética e o brilho do cabelo danificado ou opaco.

RESULTADOS SURPREENDENTES!

• Extrema beleza sem provocar agressão aos cabelos
• Reflexos intensos, profundos e ultraluminosos
• Duração inigualável da cor
• Cobertura natural dos fios brancos - até 100% (Veja a tabela)

TECNOLOGIA ITALIANA

Fórmula desenvolvida pelos Centros Técnicos e de Pesquisa do GRUPO
ALFAPARF - ITÁLIA.

SISTEMA ALFA MULTI-LAMELLARE:

Responsável pelo depósito profundo de pigmentos em todas as camadas da
cutícula do fio, resultando em maior fixação das cores e aumento de sua
resistência às lavagens com cabelos de extrema beleza, brilho e sedosidade.

O KIT CONTÉM

‧ 1 Bisnaga de Creme Colorante Tonalizante 40g
‧ 1Frasco de Emulsão Reveladora 80ml
‧ 1 Par de luvas
‧ 1 Folheto explicativo de uso com Tabela de Uso

irritações, ardência ou coceiras na pele, está provada a hipersensibilidade
da pessoa ao produto que, portanto, não deverá ser utilizado.

TESTE DE MECHA
Como fazer?

Misturar o Creme Colorante Tonalizante e a Emulsão Reveladora conforme indicação de uso (1 porção de creme para 2 de emulsão). Separar uma
mecha de cabelo na nuca e aplicar. Deixar o tempo de pausa indicado. Se
a mecha se mostrar íntegra, lavar, preparar o restante do creme colorante
tonalizante e aplicar em todo o cabelo.
• Este produto deve ser utilizado somente para o fim a que se destina,
sendo totalmente perigoso para qualquer outra finalidade;
• O uso indevido deste produto poderá causar danos ao couro cabeludo ou
ao organismo em geral;
• Não se recomenda o uso deste produto em gestantes e crianças;
• Não ingerir;
• Manter fora do alcance das crianças.

TABELA
Mistura
(Creme colorante
tonalizante + Emulsão)

Tempo
de Pausa

1:2
40g creme + 80ml emulsão

30’

1:1
40g creme + 40ml emulsão

30’

Quantidade de fios
brancos pequena a média
Quantidade de fios
brancos média a grande

1:2
40g creme + 80ml emulsão

30’

1:1
40g creme + 40ml emulsão

40’

Tonalização após
transformação da forma

1:2
40g creme + 80ml emulsão

25’

Objetivo
REGRA GERAL

Dicas:

Cabelos sem fios brancos

• Uma coloração deve agir e depositar suas cores, por isso use luvas para
aplicar Alta Moda é...

COR MAIS PROFUNDA

• Nosso organismo está em constante mudança, por isso faça sempre a
prova de toque 48 horas antes da utilização do produto, mesmo que já
seja consumidora do produto.

Prova de Toque. Como fazer?
Misture uma pequena quantidade do Creme Colorante Tonalizante com a
mesma quantidade de Emulsão Reveladora até formar uma mistura
homogênea. Aplique a mistura no antebraço ou atrás da orelha. Deixe por
um período de 40 minutos. Lave o local e aguarde 48 horas. Se surgirem

Refexos mais intensos
(cor mais fechada)

FIOS BRANCOS

Aconselha-se usar tons naturais.
Ex: 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Ter à mão:

1 KIT ALTA MODA É... Coloração Tonalizante (ou mais de um se seus
cabelos forem extremamente longos ou volumosos)
CUMBUCA PLÁSTICA
PINCEL
CAPA OU TOALHA PARA PROTEÇÃO DA ROUPA
RELÓGIO

brilho e tratamento, mas não podem clarear os fios, ou seja, você deverá
escolher sempre uma cor como a sua natural ou como a sua cosmética,
mas poderá escolher o tom do reflexo/moda que desejar.
Exemplo: Cabelos castanhos médios naturais (altura de tom 4). Você
deverá escolher um tom de castanho parecido ao seu ou mais escuro. Mas
poderá escolher, se desejar, um leve tom avermelhado (ex. 466), ou seja, a
cor base (ex. 4 - castanho médio) acompanhada de uma cor de reflexo (ex.
66 - tom de reflexo avermelhado).
Caso deseje uma cor mais escura, sem problemas!

Atenção:

A aplicação deverá ser feita em cabelos limpos e secos, totalmente
livres de produtos sem enxágue como leave-ins, termoprotetores, silicones e etc., estes produtos, sem enxágue, embarreiram a ação das
colorações cosméticas e devem ser retirados dos fios antes da coloração tonalizante.

Preparo:

Desembarace os cabelos.
Proteja seus ombros e roupas.
Coloque as luvas.
Abra a bisnaga de Creme Colorante Tonalizante e coloque todo seu
conteúdo dentro da cumbuca. Com o pincel mexa o creme, depois disso
vá acrescentando a emulsão reveladora, mexendo e formando um
creme liso e homogêneo.

PRIMEIRA APLICAÇÃO

Inicie a aplicação pela fronte, depositando a mistura com o pincel junto às
raízes e daí para o comprimento e ponta dos fios.
Após coberta toda a cabeça, com as mãos, massageie os cabelos com
a mistura tonalizante, a fim de ter a certeza de que todos os cabelos
foram envolvidos pela mistura.
Deixe que a nova cor se fixe aos cabelos, espere o tempo indicado na
TABELA.
Lave com água morna até que todo produto seja removido dos cabelos.
Se desejar poderá usar um leve shampoo da Linha Alta Moda é...– SEM
SAL - para cabelos coloridos.
Finalize seus cabelos como desejar, com certeza ficarão superlindos!

Aplicações Seguintes:
Se prepare como para a primeira aplicação.
Faça a mistura da mesma forma. Inicie a aplicação pela fronte, depositando a mistura e distribuindo com o pincel somente nas raízes .
15 MINUTOS ANTES DE TERMINAR O SEU TEMPO DE PAUSA,
APLIQUE O RESTO DA MISTURA EM TODO O CABELO.
Complete seu tempo de pausa e siga os demais passos como na
primeira aplicação.

DICAS SUPERIMPORTANTES
1- Para cobertura natural de 100% dos fios brancos: Misturar 1:1, ou
seja, 40g de Creme Colorante Tonalizante para 40ml de Emulsão
Reveladora.Use sempre os tons naturais.
2- Para reflexos de moda mais profundos (cor um pouco mais fechada).
Mistura 1:1 ou seja 40g de Creme Colorante Tonalizante para 40ml de
Emulsão Reveladora.
3- Para tonalização de fios que acabaram de ser transformados em sua
forma - permanente, alisamento ou escovas . Mistura 1:2 ou seja 40g
de Creme Colorante Tonalizante para 80ml de Emulsão Reveladora.
4- Tinta não clareia tinta, portanto, se você já usa um tonalizante,
deverá continuar no mesmo tom ou escolher um tom mais escuro.
5- Cremes tonalizantes sem amônia possuem alto poder para dar cor,

KIT MATIZADOR • SEM AMÔNIA

NEUTRALIZADOR DOS TONS
ACOBREADOS E ALARANJADOS
Vivemos em um país tropical, a natureza dos cabelos mostra tons
escuros e estes sempre que são clareados revelam fios avermelhados,
alaranjados, acobreados e até mesmo amarelos!

921 e 1021 - PARA CABELOS CLAREADOS,
DESCOLORIDOS OU DECAPADOS
A tendência de moda, mais moderna e elegante, indica que os tons
claros devem ser frios, com reflexos perolado, bege ou Irisé.
Pensando nisso, oferecemos os tons 921 e 1021 para tonalizar todo o
cabelo, mechas, luzes e reflexos.

TABELA
Objetivo

REGRA GERAL
Tonalizar todo o cabelo ou
mechas, luzes e reflexos

CABELOS DESGASTADOS
Tonalizar todo o cabelo ou
mechas, luzes e reflexos

Mistura
Tempo
Tempo
(Creme colorante
de
Pausa
de
Pausa
tonalizante + Emulsão)
1:2
40g creme +
80ml emulsão

30’

1:2
40g creme +
80ml emulsão

30’

Preparo e Aplicação

Da mesma forma, com os mesmos cuidados e procedimentos de quem irá
utilizar a Coloração Tonalizante Alta Moda é...

MODO DE USO

Se desejar tonalizar/ neutralizar a cor de todo o cabelo:

Misturar 1:2, ou seja, 40g de Creme Colorante Tonalizante ou Matizador
para 80ml de Emulsão Reveladora. (Veja tabela)

Se desejar tonalizar/ neutralizar a cor apenas de
mechas, luzes ou reflexos:

Misturar 1:2, ou seja, 40g de Creme Colorante Tonalizante ou Matizador
para 80ml de Emulsão Reveladora e aplicar somente nestas zonas. (Veja
tabela).

No caso de fios muito desgastados e porosos:

Misturar 1:2, ou seja, 40g de Creme Colorante Tonalizante ou Matizador
para 80ml de Emulsão Reveladora e aplicar. (Veja tabela).
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