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COLORAÇÃO
O PORTFÓLIO DE COLORAÇÃO REDKEN PERMITE A TODOS OS HAIRSTYLISTS
RESULTADOS EXCECIONAIS EM CADA SERVIÇO NO SALÃO.
O QUE ISTO NOS DIFERENCIA DAS RESTANTES MARCAS? O CONCEITO DE COLOR
MANTRA: COLORAÇÃO PERMANENTE DEVE SOMENTE SER APLICADA SOBRE CABELO
VIRGEM. UTILIZE QUALQUER COLORAÇÃO PERMANENTE NOSSA NA ZONA 1, E FAÇA
REFRESH COM SHADES EQ NAS ZONAS 2 E 3, PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE
DO CABELO, EQUILIBRANDO O PH E CRIANDO RESULTADOS PERFEITAMENTE
CONSISTENTES DOS CRESCIMENTOS ÀS PONTAS.
A TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE REDKEN OFERECE-LHE AS FERRAMENTAS QUE
NECESSITA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DO CABELO DE CADA CLIENTE,
DESDE UMA COBERTURA DE CABELOS BRANCOS PERFEITA ATÉ ÀS COLORAÇÕES
TENDÊNCIA.

INFORMAÇÕES BÁSICAS
FAMÍLIAS DAS COLORAÇÕES
• CHROMATICS Coloração permanente prismática, com tecnologia ODS2
• CHROMATICS ULTRA RICH Coloração permanente monocromática, com tecnologia ODS2
• COLOR GELS Coloração permanente líquida com brilho de alta intensidade
• SHADES EQ Coloração ácida de tratamento com tecnologia demi-permanente
• BLONDE IDOL Coloração para cabelos louros
• CITY BEATS Coloração semi-permanente fantasia
• HDRESOLUTION Coloração demi-permanente de alta resolução

WE ARE HAPPY
TO SERVE YOU

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO

A ESTRELA DA COR E COMO TRABALHAR COM OS SUBTONS

COLOR MANTRA DE REDKEN

Os subtons são os tons quentes que aparecem durante qualquer processo de aclaramento. Em
todos os trabalhos de coloração deve-se ter sempre em conta os subtons que ficam visíveis ao
obter o tom desejado. Para neutralizar os subtons, deve-se aplicar um tom cujo reflexo seja o
aposto. Os opostos sempre se neutralizam. Para potenciar os subtons, deve-se aplicar um tom
com reflexo semelhante.

A COLORAÇÃO PERMANENTE SÓ PODE SER APLICADA EM CABELO VIRGEM!
FAZ REFRESH COM SHADES EQ E VERÁ A DIFERENÇA!
Acreditamos que somente devemos aplicar coloração alcalina nas zonas de cabelo virgem, e o
resto do cabelo aplicar coloraçao ácida de tratamento como Shades EQ o City Beats.
Cada zona do cabelo tem as suas necessidades!

SISTEMA DE NÍVEIS TRADICIONAL
CHROMATICS & SHADES EQ)

ZONA 1.

DESCRIÇÃO

SUBTOM

10

-

Amarelo Pálido

Violeta

NIVEL DE POROSIDADE: BAIXO

9

-

Amarelo

Azul/Violeta

8

Louro Claro

Amarelo/Laranja

Azul

7

Louro

Laranja

Verde/Azul

Chromatics. Zona 1 é aproximadamente os dois
primeiros centímetros. Também se refere à área do
couro cabeludo ou crescimentos.

6

Louro Escuro

Vermelho/Laranja

Verde

5

Castanho Claro

Vermelho

Verde/Amarelo

4

Castanho

Vermelho/Violeta

3

Castanho Escuro

Violeta

2

Castanho Muito Escuro

Azul/Violeta

1

Preto

Azul

NÍVEL

BASE CORRECTORA

ZONA 2.
NIVEL DE POROSIDADE: MÉDIO
Shades EQ. Zona 2 é a área da metade do cabelo
e começa onde termina a Zona 1.
ZONA 3.
NIVEL DE POROSIDADE: ELEVADO

AMARELO

LARANJA

Shades EQ. Zona 3 é o cabelo mais poroso
(as pontas). Ou as pontas ou o cabelo que se extende
passando o comprimento dos ombros (nem todos os
cabelos têm Zona 3).

VERDE

VERMELHO

AZUL

VIOLETA

FORMULAÇÃO
COMO REALIZAR O TESTE DE ALERGIA CUTÂNEA
Retirar os brincos das orelhas. Aplicar produto colorante não misturado com oxidante com ajuda
de um cotonete, por detrás das orelhas, o suficiente para cobrir uma superfície do tamanho de
um cêntimo (1 a 2 cm2). Voltar a aplicar, deixando secar no intervalo. Fechar cuidadosamente o
produto colorante.
Esperar 48 horas sem lavar, cobrir ou tocar. Se durante este período sentir reações anormais
como comichão, vermelhidão ou inchaço na zona testada, não aplicar a coloração no cabelo da
sua cliente até ser consultada por um médico.

CONTATO COM O COURO CABELUDO
Para todas as aplicações em contato com o couro cabeludo, começar com o cabelo seco
e dividir em quatro secções. Prosseguir seguindo a Tabela de zonas e processamento.
Enxaguar, lavar com shampoo Color Extend Magnetics. A coloração pode-se aplicar em
taça e trincha como utilizando frasco aplicador.

COLORAÇAO

TORNADA SIMPLES
CHROMATICS
ULTRA RICH

·· Permanente em creme

·· Até 3 tons

CARACTERíSTICAS

MIN.

SISTEMA
PIGMENTO

NÍVEL DE
ACLARAMENTO

CATEGORIA

CHROMATICS

·· Até 3 tons

·· 100% oxidativo

35

35

NOVO

SHADES EQ

BLONDE IDOL

HIGH LIFT CONDITIONING CREAM

CITY BEATS

HDR

·· Permanente
líquido

·· Gel Demipermanente

·· Super Aclarantes
permanentes em
creme

·· Semi-permanente
em creme

·· Demi-permanente
em creme

·· Até 5 tons

·· Não aclara

·· Até 5 níveis

·· Directo

·· 1 nível

·· 100% oxidativos

·· Oxidativos e
directos

·· 100% oxidativos

·· 100% oxidativos

·· 100% oxidativos

COLOR GELS LACQUERS GLOSS

45

20

45

·· Cabelo 2x mais
forte

·· Cabelo 2x mais
forte

·· Formato líquido

·· Sem amoníaco.

·· Super aclarantes

·· Super rentável

·· Coloração versátil

·· Sem amoníaco

·· Brilho Intenso

·· Sem odor

·· Sem amoníaco.
Sem odor

·· Coloração ácida
de tratamento

·· Até 5 níveis de
aclaramento em
somente um passo

·· Cobertura até
100% cabelos
brancos

·· Cobertura até
100% de cabelos
brancos

·· Resultados
multidimensionais

·· Reflexos
monocromáticos

·· Resultados 4D
·· Reflexos
intensos
·· Cores vibrantes
·· Sistema de
difusão por óleo
ODS2

·· Resultados
uniformes
·· Sistema de
difusão por óleo
ODS2

·· Cobertura até
100% de cabelos
brancos
·· Cores Vibrantes
·· Baixo Teor de
Amoníaco
·· Match Perfeito
com Shades EQ

·· Resultado 100%
mais brilho

20

·· Coloração direta
em creme.
·· Não aclara
·· Pigmentos diretos
fantasia
·· Duração até 10
lavagens

20

·· 1a coloração demipermanente de
alta resolução de
Redken
·· Deposito
de cor com
resultados de cor
permanente com
uma tecnologia
exclusiva, livre
de amoníaco que
aclara até 1 tom,
oferecendo um
brilho superior.

CHROMATICS
COLORAÇÃO PERMANENTE PRISMÁTICA
O PODER DOS ÓLEOS, OBSESSÃO PELO CUIDADO.
COLORAÇÃO PERMANENTE SEM AMONÍACO
• Tecnología ODS2 (Sistema de difusão através de óleos) + Tecnologia de extractos de
proteínas, resultados multi-dimensionais 4D
• Cabelo 2x mais forte
• Cobertura até 100% de cabelos brancos
• Chromatics Ultra Rich, resultados de cor monocromáticos mais ricos. Até 100% de cobertura
de brancos.

CHROMATICS ULTRA RICH

CHROMATICS

••Cabelo 2x mais forte
••Sem amoníaco. Sem odor.
••Cobertura até 100% de cabelos brancos
••Resultados multi-dimensionais
••Resultados 4D
••Sistema de difusão através de óleos OSD2

Monocromático
Cor rica
e profunda

vs.

OIL POWERED,
CARE OBSESSED.

••Cabelo 2x mais forte
••Sem amoníaco. Sem odor
••Cobertura até 100% de cabelos brancos
••Reflexos monocromáticos
••Resultados uniformes
••Sistema de difusão através de óleos
ODS2

OIL POWERED,
CARE OBSESSED.

Multi-dimensional
Cor prismática
com reflexos
multidimensionais

CHROMATICS
ULTRA RICH

CHROMATICS

1. ENVOLVER

2. IMPULSIONAR

3. FORTALECER*

MISTURA E PROCESSAMENTO
RÁCIO DE MISTURA
(COR:OXIDANTE)

CHROMATICS

Uma mistura de
PIGMENTOS, ÓLEO e
COMPLEXO DE EXTRATOS
DE PROTEÍNA envolvem a
cutícula do cabelo.

A tecnologia ODS2 conduz
os PIGMENTOS e o
COMPLEXO DE EXTRACTOS
DE PROTEÍNAS até ao
córtex.

A cutícula do cabelo fica 2
vezes mais FORTE* e selada,
com uma COLORAÇÃO DE
ALTA DIMENSÃO.

CHROMATICS
ULTRA RICH

Mix 1:1

Mix 1:1

OXIDANTE
ÓLEO EM
CREME

NÍVEIS DE
ACLARAMENTO

UTILIZAÇÃO

10 vol

Até 1

Aclaramento
minímo

INSTRUÇÕES
ESPECIAIS

MIN

Coloração standard
/ cobertura de
35
cabelo branco

20 vol

Até 2

30 vol

Até 3

Claramento extra

10 vol

Até 1

Aclaramento
mínimo

20 vol

Até 2

Coloração standard
/ Cobertura de
cabelo branco

30 vol

Até 3

Aclaramento
adicional

35

Para uma
cobertura
multidimensional
misturar com as
familias N ou NW

Para uma
cobertura
monocromática
utilziar as famílias
NN ou G

COMO FUNCIONA
ODS2 (Oil Delivery System sistema de difusão através de óleo) é um sistema avançado sem
amoníaco que revoluciona a maneira como os ingredientes ativos alcançam o cabelo:
• A cutícula envolve-se numa capa de proteção à base de uma forma oleosa, que potencia e retem
os ingredientes ativos no córtex.
• A cutícula do cabelo fica 2 vezes mais forte*, com uma cor de alta dimensão e um brilho
deslumbrante.

FÓRMULA REVOLUCIONÁRIA
QUE OFERECE UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS INÉDITOS
• Cutícula 2 vezes mais forte*
• Sem amoníaco
• Cuidado ótimo da fibra: ODS2 + Proteína
• Extract Technology ajuda a respeitar os lípidos naturais do cabelo, cuidando do cabelo desde
o interior
• Uma fórmula sem odor oferece um conforto inédito a todos os clienteUna fórmula sin olor
ofrece un confort inédito a todos los clientes

*Fortifica a cutícula do cabelo reduzindo até 2 vezes a ruptura do cabelo
quando se utiliza o Sistema de Coloração Permanente Chromatics com
o Oxidante Chromatics oil cream a 20 volumes e lavado com shampoo
Hair cleansing cream de Redken versus cabelo virgem sem coloração
e lavado com um shampoo neutro não tratante.

RÁCIO DE MISTURA PARA COBERTURA DE CABELOS BRANCOS COM CHROMATICS
CHROMATICS

% CABELO
BRANCO
ATÉ 50%
50–75%
75–100%

CHROMATICS ULTRA RICH

N ou NW

Proporção
do tom
reflexo

-

60 ml

15 ml

45 ml

30 ml

30 ml

% CABELO
BRANCO
ATÉ 50%
50–75%
75–100%

NN ou G

Proporção
do tom
reflexo

0 ml

60 ml

15 ml

45 ml

30 ml

30 ml

COLOR
GELS
COLORAÇÃO PERMANENTE LÍQUIDA
Coloração permanente reinventada. Consiga resultados mais ricos, com maior saturação
e com um brilho incrível! Agora com Color Gels e Shades EQ tem a combinação perfeita
para uma cobertura até 100% de brancos na zona 1 e uma forma fácil de fazer refresh
nas zonas 2 e 3.

A PRIMEIRA COLORAÇÃO LÍQUIDA PERMANENTE!
• Baixo teor de amoníaco, textura líquida e um resultado extra brilhante.
• Proporciona uma cobertura excepcional de cabelos brancos, desde o aparecimento dos
primeiros cabelos brancos até 100%
• Sistema de coloração 100% oxidativo, coloração duradoura e resistente ao desvanecimento.
• Formulado com o sistema tradicional de altura de tom (1 a 10)

PELA 1ª VEZ, É POSSIVEL COBRIR OS CABELOS BRANCOS COM
5 FAMÍLIAS, SEM NECESSIDADE DE MISTURAR.

OS NOVOS TONS
DA MODA!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
COMPREENDER AS ETIQUETAS
EXEMPLO:
TONS CINZA NATURAL

Nivel
(Louro
claro)

3 FAMILIAS DE CORES INTENSAS
COM AS NOVAS TECNOLOGIAS DE TONS VERMELHOS

Familia
(Azul
cinza)

8AB
Stardust

R5 proporciona tons vermelhos puros com uma duração incrível e com
resultados altamente visíveis.

10NA
9NA
8NA
7NA
6NA
5NA
4NA

Nome
do tom

TONS NATURAIS QUENTES

Violeta
Violeta
Azul/Violeta
Azul
Azul/Verde
Verde
Amarelo/Verde

9NW
8NW
7NW
6NW
5NW
4NW
3NW
1NW

RR= VERMELHO/VERMELHO

Amarelo
Amarelo/Laranja
Laranja
Vermelho/Laranja
Vermelho
Vermelho/Violeta
Violeta
Azul

MISTURA E PROCESSAMENTO
4RR 4.66

5RV 5.62

Blaze

Lava

Sangria

Rubilane® oferece reflexos acobreados autênticos e vermelhos mais brilhantes

RO= VERMELHO/LARANJA

5RO 5.64

RÁCIO DE
MISTURA
(COLOR :
DEVELOPER)

COLOR GELS LACQUERS

6RR 6.66

PRO-OXIDE
CREAM
DEVELOPER

NÍVEIS DE
ACLARAMENTO

10 Volumes

Até 1

20 Volumes

UTILIZAÇÃO

MINUTOS

Aclaramento
mínimo
Aclaramento
standard /
Cobertura de
cabelos brancos

Até 2

Mistura 1:1
30 Volumes

Até 3

Aclaramento
adicional

40 Volumes

3+

Aclaramento
máximo

NO COURO
CABELUDO

INSTRUÇÕES
ESPECIAIS

Não utilizar
calor

Dirija-se a
“intruções
para cobertura
de cabelos
brancos” para
uma cobertura
superior
de cabelos
brancos

20

30-35

40

45

Paprika

Carmin'R™ proporciona uma cobertura excelente e uma cor mais intensa para
vermelhos únicos que adicionam mais cor às fórmulas clássiacas.

RV = VERMELHO/VIOLETA

COBERTURA DE CABELOS BRANCOS
COM COLOR GELS
FAMILIAS DE COBERTURA DE CABELOS BRANCOS
As seguintes familias de Color Gels podem ser utilizadas em exclusiva, sem
necessidade de misturar com base. Para proporcionar uma cobertura perfeita:

5RV 5.62

% cabelo
branco

NATURAL

NATURAL QUENTE

DOURADO QUENTE

CASTANHO
ACOBREADO

CASTANHO RUBÍ

Sangria

Até 100%

Só N

Só NW

Só WG

Só CB

Só RB

PROPORCIONA COBERTURA NUMA VARIEDADE DE REFLEXOS
Para uma cobertura de brancos mais efetiva, veja o quadro em baixo:
FAMILIAS DE TONS FRIOS: GN, AB, NA
% cabelos
brancos

N

Proporção
de outros tons

Até 25%

-

25–50%

15ml

50–75%
75–100%

FAMILIAS QUENTES: GB, NG, RO
NW, WG, CB ou RB

Proporção
de outros tons

60ml

15ml

45ml

45ml

22ml

37ml

30ml

30ml

30ml

30ml

45ml

15ml

45ml

15ml

SHADES
EQ
A COLORAÇÃO QUE PENSA QUE É UM CONDICIONADOR
• Coloração ácida de tratamento. Demi-Permanente. Sem Amoníaco.
• 100% mais brilho.
• Corrige, refresca e camufla os primeiros cabelos brancos.
•• Fórmula sem amoníaco
•• pH ácida

SHADES EQ
GLOSS

•• 100% mais brilho depois da coloração
•• Consistência em gel, ideal para trabalhos globais de refresh
•• Mistura de pigmentos diretos e indiretos
•• Camufla até 50% de cabelos brancos

•• Oxidante com 2% de hidrogénio
•• Textura fluída em gel
•• Ideal para aplicações globais com frasco aplicador.
PROCESING SOLUTION GLOSS TO GEL

PROCESING
SOLUTION

•• Converte a textura num gel versátil mais denso

CRYSTAL
CLEAR 000

•• Novo oxidante com 25 de hidrogénio

•• Tom sem pigmento

•• Aplicação mais precisa e com maior controlo
•• Aplicação ideal com trincha na zona 1 e trabalhos localizados
•• O mesmo resultado de duração e intensidade de brilho

•• Adiciona versatilidade a toda a gama de coloração
•• Ideal para tratamentos de brilho sem modificar a coloração
•• Cria os seus próprios tons com a tabela de diluições

OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS

MISTURA E PROCESSAMENTO

SHADES EQ GLOSS
SERVIÇO

·· Realça, enriquece, altera, une, escure ou intensifica a cor do dabelo enquanto
hamoniza contrastes
·· Harmoniza o cabelo pre colorado ou com reflexos.

RÁCIO DE MISTURA
(COR: OXIDANTE)

OXIDANTE

NÍVEL DE
ACLARAMENTO

MINUTOS

Mistura 1:1

Shades EQ
Processing Solution ou
Processing Gloss to Gel

Nenhum

20” (Pode
prolongar o tempo
de exposição
até 40’’)

SHADES EQ
GLOSS

REFRESH

·· Faz refresh e renova os meios e pontas (Zona 2 e 3), enquando a cor permanente
está em tempo de pose nos crescimentos (Zona 1)

CORREÇÃO

·· Realiza pre pigmentações antes de escurecer a cor
·· Corrige tons desiguais

DEFINIÇÃO

·· Técnica de papel de aluminio: Adiciona dimensão

CABELOS
BRANCOS
BRILHO

·· Camufla os primeiros cabelos brancos enquando adiciona reflexo
·· Não faz cobertura

1. Altura de tom: 5/ 0% cabelos brancos

·· Perfeito para serviços de brilho
·· Shades EQ não aclara o pigmento natural do cabelo

3. Fórmula: 60ml de 05G Caramel Shades EQ + 60 ml Shades EQ Processing Solution

CLEAR

·· Dilui a intensidade da cor
·· Dilui a profundidade da cor

CAMUFLAGEM DE CABELOS BRANCOS

EXEMPLO DE FORMULAÇÃO
PARA SHADES EQ GLOSS:
2. Cor desejada: castanho dourado claro

Para camuflar os primeiros brancos com Shades EQ, deve utiliza as famílias N e NB

SHADES EQ GLOSS
SHADE

CRYSTAL CLEAR

OXIDANTE

15 ml

45 ml

60 ml

30 ml

30 ml

60 ml

45 ml

15 ml

60 ml

60 ml

-

60 ml

0 ml

30 ml

30 ml

30 ml

30 ml

0 ml

30 ml

0 ml

PORQUÊ UM PH ÁCIDO?
Assegura um processo de coloração não
agressivo para um tratamento e brilho
excepcionais
Não aclara o pigmento natural do cabelo
Minimiza a erosão e os dados da cutícula,
mantendo os lípidos. Ajuda a equilibrar a
alcalinidade da coloração permanente e a
restaurar o pH de um cabelo saudável.

NA
ZO

OLOR
1: C

AÇ Ã O A

HDRESOLUCION

E

3:

COLORAÇ

LC
AL
IN

A

Ã

O
ÁC

IDA

S
ATIC
CHROM

SHADES EQ

ULTRA
RICH

07-09

ATIC
S

04-06

Cor

2

01-03

N / NB /NW

ZONAS

NÍVEL DA FÓRMULA
DILUIÇÃO MÁXIMA
DILUIÇÃO MÉDIA
DILUIÇÃO MÍNIMA
REFLEXO PURO

% CABELOS BRANCOS
ATÉ 25%
25–50%
50–75%
75–100%

OM
CHR

BLONDE
IDOL
A SUA FERRAMENTA PERFEITA PARA MADEIXAS,

BABYLIGHTS, BALAYAGE E TODOS OS TIPOS DE LOUROS

Crie e personalize os louros das suas clientes, desde os louros mais beges até aos platinados
e frios. Com Blonde Idol High Lift consegue 5 níveis de aclaramentos perfeitos para técnicas
Balayage ou louros globais.

3 FAMILIAS PARA AMAR BLONDE IDOL
DESDE OS LOUROS MAIS FRIOS ATÉ AO BEGE MAIS EQUILIBRADO
BASE BREAKERS
Permite “elevar” a base e aclarar a altura de tom natural ligeiramente.
•• Creme aclarante acondicionante

BASE BREAKERS

HIGH LIFT
CONDITIONING
CREAM

•• Tons desde o louro mais frio até ao bege mais equilibrado
•• Aclara até 5 tons num só passo
•• Mistura com Oxidante Pro-Oxide Cream Developer de 10vol,
20vol, 30vol ou 40vol

•• Solução perfeita quando há demasiado contraste entre a altura
natural da cliente e as madeixas
•• Permite “elevar a base” e aclarar a altura de tom natural
ligeiramente
•• Aplicar Cool para controlar os subtons quente e Clear quando
se deja resultados quentes
•• Aclara desde 1 tom em cabelo natural em apenas 10 min

BLONDE IDOL
DESCOLORAÇÕES
Os nossos produtos descolorantes têm uma nova plataforma e agora com o nome Blonde Idol,
mas não se preocupe, continuam a ter a mesma formila que adora e que confia.

BLONDE IDOL FREE HAND
BLONDE IDOL FLASH LIFT PÓ DESCOLORANTE DE PODER MÁXIMO
FLASH LIFT EXPRESS BLONDE CREME DESCOLORANTE DE RÁPIDO
ACLARAMENTO

COLEÇÃO
DESCOLORANTES

2 descolorações diferentes em 2 texturas diferentes para
retirar o maior partido de todos os seus louros e rentabilizar
todos os seus serviços de cor. Potencie ao máximo a sua
criatividade com as diferentes ferramentas para o máximo
aclaramento com a coleção de descolorações REDKEN.

• Flash Lift: Descoloração em pó perfeita para conseguir altos
níveis de aclaramento.
• Free Hand: Descoloração em pó ideal para trabalhos ao ar livre
visto que a sua textura impede que se seque em contato com o
oxigênio.

FLASH LIFT EXPRESS BLONDE
• Descoloração em creme, perfeita para Serviços Express e hair
contouring
• Tecnologia que permite aclarar em apenas 30 segudos com a
ajuda da ferramente Power Heat Tool.

PROPORÇÃO
TEMPO DE
NIVEIS DE
SOBRE/FORA DO
DE MISTURA PROCESSAMENTO DESCOLORAÇÃO COURO CABELUDO FORMATO

DESCOLORAÇÃO EM PÓ

DESCOLORANTE

IDEAL PARA

DIFERENTES FÓRMULAS E TEXTURAS
PARA DIFERENTES NECESSIDADES

FLASH LIFT
BONDER INSIDE

FLASH LIFT

MÁXIMO PODER
PÓ DESCOLORANTE

FREE HAND

PÓ DESCOLORANTE
TÉCNICAS A MÃOS LIVRES

EXPRESS BLONDE
CREME
DESCOLORANTE

Pó

Pó

Pó

Creme

Sobre e fora do
couro cabeludo

Sobre e fora do
couro cabeludo

Fora do couro
cabeludo

Fora do couro
cabeludo

Até 8

Até 8

Até 6

Até 6

Até 50 minutos

Até 50 minutos

Até 50 minutos

Até 30 minutos
desde a aplicação
da formula

1:1 ou 1:2

1:1 ou 1:2

1:1.5

1:2

·· A descoloração
perfeita quando
procura altos
níveis de
descoloração
e rapidez no
processo. A sua
fórmula cremosa
ajuda a uma
aplicação fácil e
precisa.

·· A ferramenta
perfeita para
as técnicas
de Balayage,
Sombré, Ombré
e outras técnicas
de mãos livres.
A sua textura
cremosa é
húmida no
interior mas seca
no exterior.

·· Ideal para
serviços de
aclaramentos
localizados e
rápidos. Aplicar
no máximo 30
placas por todo o
cabelo.

·· Descoloração
perfeita para
altos níveis de
descoloração,
agora com
PHBonder
na sua formula.

·· Textura em
creme para uma
aplicação rápida
e fácil.
·· Não deve deixar
passar mais de
10 minutos antes
da aplicação de
calor.

CITY
BEATS
FÓRMULA ÁCIDA QUE ACONDICIONA E SELA A CUTÍCULA
PARA UMA COLORAÇÃO DURADOURA E VIBRANTE
BENEFÍCIOS
• Coloração em gel creme que ainda cuida o cabelo
• Cores fantasia
• 10 tons
• Resultados de cor semi-permanente

MODO DE APLICAÇÃO
• Aplicação direta
• 20 minutos de tempo de pose
• Até 30 minutos para resultados mais intensos
• Tom Clear: Para criar e personalizar as cores

HDRESOLUTION
REINVENTE A COR COM RESULTADOS DE ALTA DEFINIÇÃO
Primeira coloração demi permanente de alta resolução de Redken.
Depósito de cor com resultados de uma coloração permanente com uma tecnologia demi
permanente exclusiva livre de amoníaco que aclara até um tom, com um cuidado e brilho
superiores.

BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Respeito e cuidado do cabelo
Brilho inigualável
Sem compromisso, sem afetar os crescimentos
Cobertura otima

COMO FUNCIONA?

1

SATURAÇÃO

Os pigmentos alcalinos
para um nível de
aclaramento suave
combinam-se com o
oxidante HD para entrar na
fibra, abrindo até um tom
(1:1)

2

INTENSIDADE

Os pigmentos de alta
intensidade depositam-se
para obter uma cor de alta
resolução com brilho e
reflexos intensos.

3

REFLEXO

Uma mistura de polímeros
acondicionantes suavizam
a superfície para um brilho
e cuidado melhorados,
deixando um resultado de
alta definição.

TECNICO DEMI-PERMANENTE
SEM AMONIACO
1 NÍVEL DE ACLARAMENTO

HAIRCARE
2019

HAIRCARE

FRIZZ DISMISS

CONTROLO DO FRIZZ

CABELOS LOUROS

HIGH RISE
VOLUME

VOLUME POLIDO

COLOR EXTEND
GRAYDIANT

CABELOS GRISALHOS

BEACH ENVY
VOLUME

ONDAS COM TEXTURA

CURVACEOUS

BRILHO

ONDAS E CARACÓIS

EXTRA NUTRIÇÃO
E SUAVIDADE

PERSONALIZA AS ONDAS
E CARACÓIS

CLEAN MANIAC

SEM SILICONES.
SEM PARABENOS.
SEM SULFATOS

HEATCURE

A CURA ABSOLUTA

GLOW DRY

CABELO MAIS BRILHANTE,
SECAGEM MAIS RÁPIDA

ONE UNITED

TRATAMENTO
MULTI-BENEFÍCIOS

CHEMISTRY SYSTEM

UM SHOT DE PROTEÍNAS
100% PERSONALIZADO

ANTI-QUEDA E DENSIDADE

COLOR EXTEND
BLONDAGE

ALL SOFT MEGA

MULTI-BENEFICIOS

CABELOS COM
COLORAÇÃO

SUAVIDADE
E BRILHO

LIMPEZA MICELAR

COLOR EXTEND
MAGNETICS

ALL SOFT

ESPECIAL

REPARAÇÃO PARA
CABELOS SENSIBILIZADOS

SUAVIDADE E NUTRIÇÃO

EXTREME

VOLUME

FRIZZ

CUIDADO DA COR

REPARAÇÃO

AS NOSSAS GAMAS

CERAFILL

PERDA DE DENSIDADE E
QUEDA

SCALP RELIEF

ALTERAÇÕES DE
COURO CABELUDO

REDKEN
HAIRCARE
NECESSIDADES ESPECÍFICAS,

interlock
protein
network

SOLUÇÕES FÁCEIS.

RENOVAÇÃO
HAIRCARE
O CUIDADO DO CABELO AGORA TIPLAMENTE CARREGADO
3 PROTEÍNAS, 3 NÍVEIS DE CUIDADO, 3 DIAS DE DURAÇÃO

DESCUBRA AS DIFERENTES SOLUÇÕES PARA TODO O TIPO DE NECESSIDADES, GRAÇAS À
TECNOLOGIA EXCLUSIVA DO HAIRCARE DE REDKEN, INTERLOCK PROTEIN NETWORK (IPN)
QUE TRABALHA DESDE DENTRO ATÉ FORA DO CABELO.

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA IPN:
A tecnologia IPN trabalha desde dentro para fora da estrutura do cabelo oferecendo diferentes
ingredientes como Keralink, aminoácidos e um veículo condutor que se encarrega de apanhar
todos os ingredientes específicos de cada linha de haircare, levando-os para o interior do cabelo
• Keralink™ é uma proteína especifica que trabalha na fase húmida chegando às cadeias naturais
de keratina para conferir maior resistência.
• Aminoácidos e proteínas que atuam sobre o cabelo seco ajudando a selar a cutícula e a tratar
a mesma.

BENEFÍCIOS IPN:

DESCUBRA AS NOSSAS NOVAS FORMULAS COM RCT, O
PRIMEIRO COMPLEXO TRIPLO DE PROTEÍNAS PARA TRATAR
O CABELO DESDE OS CRESCIMENTOS ATÉ ÀS PONTAS

VOCÊ ESCOLHE A NECESSIDADE,
O RCT ENCARREGA-SE DO RESTO
CUIDADO EXAUSTIVO
DOS CRESCIMENTOS ÀS PONTAS
As suas gamas favoritas de haircare Redken
são agora ainda melhores graças à nossa
ciência avançada em materia de proteínas;
Capaz de cuidar do cabelo dos crescimentos
às pontas

CRESCIMENTO=
Proteína de soja
Confere estrutura aos
crescimentos
MEIOS= Arginina
Cuida do cabelo
com profundidade
PONTAS= Sepicap
Restaura as pontas

R

ROOT

C

CORE

T
TIP

NOVO COMPLEXO DE
PROTEÍNAS RCT

FASE 1
RECONSTRUÇÃO
DA CAPA PROTETORA
DO CABELO

FASE 2
CONFERE
UM CUIDADO
PROGRESSIVO

FASE 3
REFORÇA
O INTERIOR
DO CABELO

• Reforça a cutícula

• Aumenta o brilho em cada
aplicação

• Penetra até ao córtex

• Restaura a fibra capilar

• Fixa os agentes
acondicionantes

+REPARAÇÃO

• Confere resistência contra
a ruptura

+RESISTÊNCIA

NOVA MEGA MASK

1 PRODUTO. 2 FÓRMULAS. 3 DIAS DE CUIDADO
2 FORMULAS COMBINADAS COM UM CUIDADO PERSONALIZADO

A nova Mega Mask é composta por 2 fórmulas que conferem um cuidado customizado que dura
até 3 lavagens. O seu segredo? Combina o tratamento profundo de uma máscara com a duração
de um prolongador de cuidado.

FÓRMULA EXTERNA
FÓRMULA INTERNA

EXTREME
REPARAÇÃO MÁXIMA PARA CABELOS DANIFICADOS

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa em profundidade

• Alisa, desembaraça e melhora a
maleabilidade

• Restabelece a força do cabelo
castigado
• Injeta brilho ao cabelo

• Restaura a força e o brilho do
cabelo
• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

BENEFÍCIOS:

• 75% menos rupturas com tratamento de shampoo,
condicionador e Anti-snap
• 5 em 1; Proteção contra danos:
1. Danos químicos
2. Proteção térmica para criar os diferentes stylings
3. Danos mecânicos
4. Danos de agentes externos
5. Rupturas com tratamento de shampoo, acondicionador y anti-snap
• Com o tratamento de shampoo, condicionador e anti-snap

EM-1

MÁSCARA

MEGA MASK EXTREME

• Proporciona uma nutrição e
um tratamento intenso

• Combina o tratamento
profundo de uma máscara com
a duração de um prolongador
de cuidado

• Injeta no cabelo

• Tratamento a passar água. 3/5
minutos e enxaguar.

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
FORTIFYING COMPLEX

Tecnologia exclusiva que penetra no interior do cabelo para reparar e
oferecer uma maior resistência

18-MEA
• Atua contra a escassez dos lípidos
naturais do cabelo, mantendo o equilibrio,
conferindo proteção e brilho.

CERAMIDAS

TRATAMENTO ANTI-SNAP

TRATAMENTO CAT

• Tratamento permanente sem
passar por água para cabelo
débil e castigado

• Tratamento reconstrutor com proteínas
• Protege das ferramentas de calor
• Reconstrói e adiciona força imediata
sem conferir peso
• Tratamento a passar por água

• Alisa a cutícula, reduz a fricção
durante a lavagem e fortalece
o cabelo

• Reconstroem o cimento intercelular,
sendo fundamental para a coesão da
cutícula. Reforça e repara a estrutura do
cabelo

interlock
protein
network

PRIMER

SEALER

• Tratamento a passar por água

• Tratamento sem passar por água

• Para cabelos muito
sensibilizados

• Para cabelos muito sensibilizados

• Tratamento com Biotina

• Tratamento com Biotina

ALL
SOFT
SUAVIDADE PARA CABELOS SECOS

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Elimina as impurezas
• Mantém os cabelos suaves e
maleáveis

• Desembaraça instantaneamente
• Hidrata o cabelo para uma
suavidade intensa
• Confere Brilho
• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar

BENEFÍCIOS:

• 15x mais suavidade
• Fórmulas enriquecidas com óleo de argão que ajudam a nutrir

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
KERATIN-ENRICH COMPLEX

Tecnologia exclusiva que transforma a textura dos cabelos secos

FATOR DE HIDRATAÇÃO
• Repõe e mantem os níveis de
hidratação para incrementar a
flexibilidade (sodium PCA e arginina)

MÁSCARA

ÓLEO DE ARGÃO

• Nutrição em profundidade

• Óleo rico que suaviza, nutre,
reaviva e repara

• Melhora a flexibilidade do
cabelo
• Confere uma suavidade intensa
e um brilho sedoso
• Tratamento a passar por água.
5/10 minutos e enxaguar.

ÓLEO DE ARGÃO
• Penetra no cortex e repõe os lípidos
para uma suavidade intensa

MEGA MASK ALL SOFT
• Combina o tratamento
profundo de uma máscara com
a duração de um prolongador
de cuidado
• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar

interlock
protein
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• Tratamento sem passar por
água.

ALL
SOFT
MEGA
NUTRIÇÃO E SUAVIDADE EXTRA

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa com profundidade

• Alisa, desembaraça e melhora a
maleabilidade dos cabelos secos

• Fórmula nutritiva que suaviza
o cabelo muito seco

• Nutrição e suavidade extra

• Nutrição e suavidade extra

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar

MÁSCARA MEGA MASK

SERUM HYDRA-MELT

• Tratamento profundo a passar
por água de fórmula dual que
confere em apenas 3 minutos
extra suavidade e nutrição

• Tratamento sem passar por
água

BENEFÍCIOS:

• All Soft Mega conta com 5 novos produtos e um novo complexo superfood
• Com extratos de Cactus, Aloé Vera e Óleo de Sacha Inchi
• Proporciona uma nutrição intensa e instantânea para cabelos muito secos e grossos

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
SUPERFOOD NUTRI COMPLEX

Tecnologia exclusiva que transforma a textura dos cabelos secos

ALOÉ VERA

• Suavidade e hidratação extra
sem pesar para cabelos muito
secos

• Poderoso humidificante para a fibra capilar
• Para uma hidratação duradoura

EXTRACTO DE CACTUS
• Retem a humidade e confere elasticidade ao cabelo
• Confere brilho e maleabilidade

EXTRACTO DE SACHA INCHI
• Reconstrói a barreira natural do cabelo
• Com ácidos gordos naturais que nutrem e previnem
a secura
• Confere brilho e maleabilidade

• Confere cosmeticidade
e leveza

RECOVERY TISSUE MASK
• Tratamento em touca a passar
por água
• Aplicação 1 vez por semana
• Confere hidratação intensa,
maior maleabilidade a cabelos
muito secos
• Formato inovador monouso

FRIZZ
DISMISS
PROTEÇÃO DE HUMIDADE E FRIZZ
PARA TODO O TIPO DE CABELOS

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Shampoo Anti-Frizz

• Tratamento anti-frizz

• Ajuda a controlar os cabelos
com frizz

• Ajuda a controlar o frizz

MÁSCARA

SMOOTH FORCE FPF 20

• Tratamento anti frizz profundo
de alta nutrição que ajuda a
controlar os cabelos com frizz

• Tratamento anti-frizz a não
passar por água para controlar
o frizz em cabelos médios/
finos

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

BENEFÍCIOS:

• Proteção contra a humidade e controlo do frizz em 85%
• Cabelo mais maleável
• Proteção térmica até 230ºC
• Primeira gama com FPF: Fator de proteção anti-frizz em função da textura do cabelo

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
• Nova tecnologia inspirada nos tratamentos de cuidado da pele para proteger da
humidade e controlar o frizz

• Spray leve com textura em
creme

AQUATORIL
• Ingrediente utilizado em produtos de cuidado da pele, com moléculas
hidrófilas que ajudam a manter a humidade necessária para manter
o cabelo hidratado + moléculas hidrófobicas que repelem o excesso
de humidade para prevenir o frizz.

ÓLEO BRASILEIRO DE PRACAXI
• Suaviza o cabelo deixado-o brilhante e maleável, conferindo
um cuidado intenso e protegendo do frizz

SILICONES LIGEIROS
• Oferece leveza e suavidade

INTANT DEFLATE FPF 30

REBEL TAME FPF 40

• Tratamento anti frizz sem
passar por água para controlar
o frizz em cabelos médios/
grossos

• Tratamento anti frizz sem
passar por água para controlar
o frizz em cabelos grossos

• Textura em sérum

• Textura em creme

COLOR EXTEND
MAGNETICS
CUIDADO PARA OS CABELOS COM COLORAÇÃO

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa suavemente sem
desvanecer a cor

• Suaviza a fibra capilar

• Confere força e brilho ao
cabelo

• Potencia a maleabilidade

MÁSCARA DEEP ATTRACTION

MEGA MASK

• Cores mais vibrantes

• Proporciona uma nutrição
intensa

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

• Agarra as moléculas da cor,
para uma cor profunda e
duradoura

• Combina o tratamento
profundo de uma máscara com
a duração de um prolongador
de cuidado

Proteção máxima para os cabelos abcecados por cor

• Tratamento a passar por água.
5/10 minutos e enxaguar.

BENEFÍCIOS:

• Cabelo 3x mais forte
• Sela a cor

CHARGE-ATTRACT COMPLEX

AMINO-IÕES
• Carregados eletricamente, são atraídos para a fibra capilar
para selar a cor

AMINO ÁCIDOS
• Ácido Glutâmico + Serina em doses concentradas
para fortalecer a fibra capilar

interlock
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• Amplifica o brilho do cabelo
• Tratamento a passar por água. 3/5
minutos e enxaguar

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar

COLOR EXTEND
BLONDAGE
UM LOURO MAIS BRILHANTE E MAIS FORTE

**

BENEFÍCIOS:

• Sistema de cuidado em 2 passos, com pigmento violeta para manter o louro perfeito
• Tratamento especifico para cabelos altamente aclarados ou descolorados

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
KERA-BRIGHT SYSTEM

EQUILIBRIO
• Fórmula com ingredientes ácidos para reequilibrar e
fortalecer a cutícula
• Aminoácidos, ácidos citrinos e maleico

NEUTRALIZAÇÃO
• Pigmento violeta no shampoo e condicionador
• Mantem a tonalidade até à próxima visita em salão
• Corrige o subtom quente não desejado

CUIDADO
• Complexo de óleos que conferem nutrição e brilho
• Glicerina para reter a hidratação e selar o cabelo quebradiço
• Complexo de proteínas e aminoácidos para fortalecer o
cabelo aclarado
• Proteínas hidrolisadas de trigo e soja

*depois de utilizar o tratamento completo duas vezes por semana durante duas semanas.
**utilizando o shampoo Blondage versus o uso de shampoo não específico.

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpeza e cuidado para todos
os tipos de louros

• Tratamento e nutrição intensa
com complexo de ácidos e
proteínas

• Fortalece e protege o cabelo,
conferindo luminosidade e
pigmento violeta
• Utilizar 2 vezes por semana,
segundo a necessidade do
louro

• Fortalece, desembaraça, hidrata
e controla os reflexos quentes
com um ligeiro pigmento violeta
• Tratamento a passar por água,
com tempo de pouse de 3/5
minutos.

COLOR EXTEND
GRAYDIANT
CABELO MAIS RADIANTE QUE NUNCA
BENEFICIOS:

• Cabelo 2x mais forte
• Controlo de reflexos não desejados em cabelos grisalhos e brancos
• Cabelo mais nutrido, maleável e brilhante

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

Cuidado e nutrição para os cabelos grisalhos

NEUTRALIZAÇÃO
Sistema de 2 passos:
1. Mistura equilibrada de pigmentos para neutralizar os
reflexos quentes indesejados
2. Pigmento cinza prateado para potenciar a beleza dos
cabelos cinzas e brancos

CUIDADO
Arginina para um cabelo mais resistente

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa suavemente e
neutraliza os reflexos quentes
não desejados, de forma
equilibrada através de
pigmentos violeta.

• Suaviza e nutre a fibra

• Tempo de pose de 3/5
minutos para maior
intensidade de pigmento

• Potencia o brilho do cabelo
grisalho ou branco
• Melhora a maleabilidade
• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

HIGH
RISE
VOLUME
VOLUME E FINALIZAÇÃO IMPECÁVEL PARA TODO O TIPO DE CABELOS

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa suavemente conferindo
volume e densidade

• Trata, oferecendo densidade e
suavidade

• Compostos potenciadores de
corpo e volume

• Sela a cutícula e confere brilho

BENEFÍCIOS:

• Confere volume e densidade aos crescimentos
• Perfeita cosmeticidade
• Contem uma mistura de Filloxane, para conferir densidade e polímeros de siliciones que
oferecem suavidade.

TECNOLOGIA/INGREDIENTES

FÓRMULA COM POLÍMEROS DE SUAVIDADE, DE SILICONES E FILLOXANE
FILLOXANE
• Envolve cada fibra do cabelo, ao redor da cutícula
para conferir uma maior densidade e volume

POLÍMEROS ACONDICONADORES
• Oferecem cuidado e corpo

POLÍMEROS SILICONES
• Atuam conjuntamente para oferecer volume e uma
suavidade ligeira

DUO VOLUMIZER
• Duo, creme/gel
• Tratamento sem passar por
água
• Efeito volume nos
crescimentos

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

BEACH
ENVY
VOLUME
VOLUME + TEXTURA CASUAL PARA TODO O TIPO DE CABELO

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa suavemente, conferindo
volume e densidade

• Trata, oferecendo densidade,
suavidade e textura

• Ajuda a texturizar o cabelo

• Sela a cutícula
• Cabelo leve e com movimento

BENEFÍCIOS:

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

• Efeito ondas de surfista, cria volume e textura com movimento
• Contem filloxane, polímeros, minerais e látex

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

FÓRMULA COM FILLOXANE E POLÍMEROS DE MINERAIS E LATEX
FILLOXANE
• Envolve cada fibra do cabelo ao
redor da cutícula para conferir maior
densidade e volume

POLÍMEROS DE MINERAIS E LATEX
• Minerais de carbonato de cálcio que
ajudam a texturizar o cabelo e conferir
volume

VOLUME WAVE AID
• Tratamento sem passar por
água
• Mistura de minerais para obter
corpo e criar ondas.

CURVACEOUS
3 DIAS DE ONDAS E CARACÓIS DEFINIDAS
COM 97% MENOS FRIZZ

SHAMPOO

CONDICIONADOR

• Limpa suavemente sem pesar

• Cuidado às ondas e caracóis

• Oferece hidratação, definição e
brilho às ondas e caracóis

• Oferece brilho e disciplina sem
pesar

• Nova tecnologia com mais
espuma

• Tratamento a passar por água,
ou não.

• Shampoo sem sulfatos

BENEFÍCIOS:

• 3 dias de ondas e caracóis com 97% menos frizz
• Shampoo livre de sulfatos
• Fortalece, hidrata e reativa a forma

PARA TODO O TIPO DE ONDAS E CARACÓIS:
ONDAS

CARACÓIS

ESPIRAIS

RINGLET

WIND UP

• Loção de aperfeiçoamento

• Tratamento ligeiro em spray

• Domina os caracóis rebeldes

• Ativador de caracóis

• Confere uma fixação suave e
brilho definido

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

CRISTAIS DE AÇÚCAR: REATIVA A FORMA
ÓLEO DE MORINGA: RESTAURA E CUIDA
FILTROS UV: PROTEGEM DOS FILTROS SOLARES

CRISTAIS DE AÇÚCAR
Atraem as moléculas hidratantes para hidratar
e ativar a forma dos caracóis.

FULL SWIRL

CURL REFINER

• Creme em sérum que bloqueia
a humidade para um controlo
perfeito e um brilho radiante

• Tratamento primer sem passar por
água para definição dos cabelos
encaracolados

• Hidrata e enriquece o cabelo
para uns caracóis 100%
definidos

• Cuida e nutre

ÓLEO DE MORINGA
Hidrata os caracóis secos um shot hidratante
que confere movimento, brilho e que melhora
o controlo do frizz.

FILTRO UV
Cria uma barreira que protege o cabelo
dos agressores externos. Protege da perda
de cor.

CCC SPRAY
• Tratamento sem passar por
água para reavivar os cabelos
encaracolados
• Protege da humidade e
controlo do frizz
• Potencia o brilho

interlock
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• Controla o frizz
• Creme de controlo ligeiro

GLOW
DRY
CABELO MAIS BRILHANTE. SECAGEM MAIS RÁPIDA.

SHAMPOO

CONDICONADOR

• Limpa e potencia o brilho em
todo o tipo de cabelo

• Hidrata o cabelo, oferecendo
uma suavidade inigualável

• Confere um brilho duradouro

• Estimula a regeneração da fibra,
melhorando a sua integridade

• O cabelo sente-se leve, solto e
brilhante como um diamante.

BENEFÍCIOS:
• Brilho máximo, peso mínimo

• Secagem mais rápida

• Cutícula alisada

• Tecnologia termo-protetora

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

FÓRMULA COM TECNOLOGIA TERMO-ATIVA,
POTENCIADORA DE BRILHO E ACELERADOR DE SECAGEM

Formulado especialmente para se ativar com calor e maximizar o brilho

shine sparkles
• Máximo poder de reflexo para um brilho
máximo

CYCLOPENTACYLOXANE
• Contem silicones com efeito de
memória

EXTRACTO DE AMLA
• Tanoides que aumentam o brilho

ESCAMAS DE ARGÃO
• Elimina as impurezas e pule
delicadamente para aumentar o brilho

ÓLEO DE COENTROS
• Estimula a regeneração da fibra para
uma melhor selagem

• Protege o cabelo da ruptura

GLOW DRY
• Sérum leve, potenciador de
brilho
• Reduz o tempo de secagem
• Aplicação em cabelo húmido
ou seco
• Proteção térmica
• Tratamento sem passar por
água

CLEAN
MANIAC
LIMPEZA MICELAR. 100% LIVRE DE SILICONES.

100% LIVRE DE PARABENOS. 100% LIVRE DE SULFATOS

CONDICONADOR

• Limpa e potencia o brilho em
todo o tipo de cabelos.

• Hidrata o cabelo, oferecendo
uma suavidade inigualável

• Oferece um brilho duradouro

• Estimula a regeneração da fibra,
melhorando a integridade

• O cabelo sente-se solto e
brilhante como um diamante.

• Protege ao cabelo da ruptura
• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

BENEFÍCIOS:
Tecnologia composta por micelas, umas células que atuam como um imán, capturando impurezas
e resíduos que se acumulam na fibra capilar
O Shampoo e o condicionador limpam e nutrem em profundidade o cabelo, graças a uma
fórmula composta por óleo leve que oferece brilho e controlo, sem adicionar peso. Elimina os
efeitos nocivos dos agentes externos, os resíduos do cabelo e excesso de sebum.
Para além disso, Clean Maniac não contem nem silicones nem sulfatos e, graças à sua Tecnologia
Neofresh, neutraliza os odores indesejados, como o da poluição e do tabaco, mantendo o cabelo
limpo durante mais tempo.

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
Micelle
unit

SHAMPOO

Dirt & Oily
Substances

AS MICELAS ATRAEM
AS IMPUREZAS E AS ELIMINAM,
RESPEITANDO A FIBRA

Hair

As micelas são compostas por uma “cabeça” e uma “cauda”. A cabeça é hidrófilica (necessita de
água) e a cauda és lipofílica (atraí o óleo).
Quando as micelas entram em contato com o cabelo, a cauda apanha as impurezas e deposita-as na
cabeça, que se elimina com a água.

ONE
UNITED
TODOS DIFERENTES- TODOS UNIDOS

O ÚNICO PRODUTO CAPAZ DE UNIR-NOS A TODOS

DEVOLVE FORÇA E BRILHO AO CABELO EM SOMENTE 10 MINUTOS
PASSO 1

• Para todo o tipo de cabelos e texturas
• Produto versátil com 25 benefícios que se dividem em 3 categorias: maleabilidade, proteção e
beleza

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:
CATIONIC COMPLEX

Combinação de ingredientes para todo o tipo de cabelos que oferece tratamento, suavidade,
brilho e uma maleabilidade incrível.

KERACARE
• Com Xilose para proporcionar proteção
das ferramentas de calor e ajuda a
prevenir ruptura

Oferece os nutrientes perdidos por causa de agressões externas. Cada Shot contem a concentração
máxima de proteínas, óleos naturais e outros ingredientes que proporcionam a nutrição necessária para
cobrir estas perdas.

INGREDIENTES TIPO DE CABELO

• Sem sulfatos, nem parabenos, não adiciona peso com resultados instantâneos

PRODUTOS

BENEFICIOS:

SERVIÇO
CHEMISTRY
UM SHOT DE PROTEÍNAS 100% PERSONALIZADO
EXTREME

COLOR EXTEND

ALL SOFT

VOLUME

· Cabelo danificado

· Cabelo com coloração

· Cabelo seco e
quebradiço

· Cabelo fino

· Proteínas

· Aminácidos e óleo
de Oliva
· Óleo de Argão

· Filloxane

· Aminoácidos

· Escudos minerais
iónicos
· Ceramidas
· Filtros UV

· Ajuda a reforçar e
reparar o cabelo

· Ajuda a proteger e
prolongar a cor

· Confere suavidade
e força

· Envolve cada fibra
do cabelo para
oferecer maior
densidade e volume

ÓLEO DE COCO
• Proporciona brilho, suavidade e
maleabilidade, para melhorar a beleza
do cabelo

PASSO 2

• Proteção térmica, suaviza, brilho,
anti-frizz, facilita o desembaraço...
e até 25 benefícios.
• One United. Todos diferentes.
todos unidos!

PRODUTOS

TRATAMENTO
ATÉ 25 BENEFÍCIOS

INGREDIENTES TIPO DE CABELO

Loção ácida em spray que atua como um selador e ajuda a fixar os ingredientes específicos do cabelo.

3.5

5.5

· Quimicamente danificado

· Mecanicamente danificado

· Interbond Protein Netwok
· Ácido cítrico

· Interbond Protein Netwok
· Ácido cítrico

· Reequilibra o nível de pH,
deixando a cutícula forte

· Reequilibra o nível de pH,
deixando a cutícula forte

interlock
protein
network

CERAFILL
SOLUÇÕES MÚLTIPLAS PARA O CABELO COM FALTA DE DENSIDADE
Cerafill contem uma série de fórmulas potentes para dar
resposta a todas as necessidades do cabelo, com falta de
densidade.
Inclui 2 sistemas - Defy e Retaliate - que podem ser
personalizados com base do estado do cabelo. Para além do
anteriores, ainda pode contar com Maximize, que engrossa e
realça todo o tipo de cabelos.
O tratamento Cerafill Maximize Dense Fx deixa o cabelo
com mais corpo e densidade instantaneamente
TM

O tratamento redensificante Cerafill Retaliate com
Stemoxydine 5% ajuda ao crescimento de 1.700 novos cabelos
em 3 meses!**

SHAMPOO
RETALIATE

SHAMPOO
DEFY

• Limpa suavemente para eliminar
as impurezas e o sebum que
obstroem os folículos

• Promove um ambiente saudável
para o couro cabeludo

• Sensação refrescante para vigorar
o couro cabeludo

CONDICIONADOR
RETALIATE

• Limpa suavemente para eliminar
impurezas e o sebum que obstrói os
folículos

CONDICIONADOR
DEFY

• Sensação de frescura para
vigorar o cabeludo

• Desembaraça e fortalece o cabelo
enquanto nutre o couro cabeludo

• Desembaraça e fortalece o
cabelo enquanto nutre o couro
cabeludo

• Ajuda a que o cabelo esteja
visivelmente com mais corpo e
brilho

• Tratamento a passar por água.
3/5 minutos e enxaguar.

• Tratamento a passar por água. 3/5
minutos e enxaguar.

*Engrossamento capilar instantâneo com Cerafill Shampoo, Condicionador e Dense FX
**Estudo clínico realizado em 101 sujeitos frente a placebo

DENSE FX

AMINEXIL 10X6 ML

STEMOXYDINE

• Tratamento para espessar o cabelo

• Tratamento de choque anti-queda

• Confere densidade e corpo
instantaneamente

• Clinicamente provado para ajudar a
reduzir a taxa de cabelos perdidos

• Tratamento de choque para favorecer
o crescimento de cabelos novos em
fase “dormente”
• Uso diário durante 3 meses

SCALP
RELIEF
SHAMPOO DE TRATAMENTO PARA ALTERAÇÕES DE COURO CABELUDO
BENEFÍCIOS:

SHAMPOO
DANDRUFF CONTROL

SHAMPOO
OIL DETOX

• Combate e erradica a caspa

• Purifica o couro cabeludo

• Elimina a irritação e a comichão
do couro cabeludo

• Micro-esponjas obsorventes
eliminam o excesso de sebum

• Dermatologicamente testado em laboratórios
• Com piritionato de zinco que ajuda a combater as alterações do couro cabeludo

TECNOLOGIA/INGREDIENTES:

SHAMPOO
SOOTHING BALANCE
• Purifica em profundidade

• PIRITIONATO DE ZINCO: Ajuda a combater as alterações do couro cabeludo
• HYDRO-ZONE
Interbond
Scalp SystemSYSTEM: Hidrata e acalma, promovendo um couro cabeludo saudável
Transversal Targeted Delivery System
• Release active ingredients

Glicerina: Hidrata o couro cabeludo

Extrato de lavanda: Acalma o couro cabeludo

INTERBOND SCALP SYSTEM

Tecnologia que ajuda
a promover um
couro cabeludo saudável, combatendo as alterações de couro
bind to hair
specialized ingredients
and scalp
release and breaks apart
cabeludo mais frequentes.

targeted delivery
system

COMO TRABALHA
GET INSPIRED. BE PART OF IT.

• CONDUZ: Os ingredientes para o couro cabeludo
REDKEN.COM

• IMPULSIONA: Estabilizando os ingredientes
• UNE: Os ingredientes unem-se ao couro cabeludo e cabelo

• Reequilibra o couro cabeludo,
reaviva suavemente e oferece um
alivio intenso

STYLING
2019

STYLING

AS NOSSAS GAMAS
• Rewind 06

• Outshine 01
• Shine Flash 02

• Velvet Gelatine 07

• Rough Paste 12
• Hardwear 16
• Rough Clay 20

• Quick Tease 15

• Heat Design 09
• Iron Shape 11

• Full Effect 04
• Thickening Lotion 06
• Guts 10

HAIRSPRAYS

• Two Day Extender
Shampoo seco

PROTEÇÃO DE CALOR

• Primer Spray

TEXTURA

• Wax Blast 10

VOLUME

SUAVIDADE

BRILHO

PILLOW PROOF

• Powder Grip 03

• Quick Dry 18
• Pure Force 20
• Forceful 23
• Triple Take 32

PILLOW
PROOF
CRIE UM LOOK RÁPIDO. MAIS DURADOURO.
EXPRESS
PRIMER

DRY TWO DAY
EXTENDER

• Reduz o tempo de secagem

• Shampoo seco

• Protege o cabelo do calor e da
ruptura

• Prolonga a duração do penteado
até 48h

• Amplifica os resultados dos
produtos de styling aplicados
posteriormente

• Reaviva os crescimentos

SUAVIDADE
ALISE O SEU LOOK
VELVET
GELATINE 07
• Gel suavizante para brushing
• Cabelo liso
• Confere corpo e movimento
• Brilho Natural

BRILHO
BRILHO MÁXIMO
OUTSHINE 01

SHINE
FLASH 02

• Creme leve para alisar

• Bruma de brilho

• Definição limpa

• Cabelo iluminado e leve

• Suavidade e brilho espetaculares

• Acabamento ligeiro

TEXTURA
TRANSFORME A SUA TEXTURA
POWER GRIP 03

REWIND 06

• Pó matificante
• Oferece volume extremo

• Pasta flexível para moldar e
para alterar o penteado com
frequência

• Cabelo texturizado

• Dá forma, fixação e controlo

• Efeito mate

• Cera de textura fibrosa

WAX BLAST 10

ROUGH PASTE 12

• Spray em cera de fixação com alto
impacto

• Pasta texturizante de
definição, efeito mate

• Volume e dimensão
• Efeito natural

• Textura desigual e
desconstruída

• Finalização rebelde e mate

• Movimento constante

HARDWEAR 16

ROUGH CLAY 20

• Gel efeito brilho

• Texturizador mate

• Fixação forte

• Definição intensa
• Cera em argila

PROTEÇÃO
DE
CALOR
O SEU MELHOR ALIADO PARA AS FERRAMENTAS DE CALOR
HEAT
DESIGN 09

IRON
SHAPE 11

• Gel protetor de ferramentas de
calor

• Spray protetor

• Oferece volume

• Fortalece

• Ideal para qualquer ferramente de
calor

• Fixação média para manter
o look

• Proteção térmica

HAIRSPRAY
MOSTRE AO SEU LOOK QUEM TEM O CONTROLO
QUICK TEASE 15

QUICK DRY 18

• Spray texturizante

• Spray de acabamento em seco

• Definição com movimento

• Limpo

• Textura mate

• Brilho

PURE FORCE 20

FORCEFULL 23

• Controlo máximo

• Spray de fixação intensa

• Finalização limpa e brilhante

• Anti-frizz
• Alta duração
• Brilho

TRIPLE TAKE 32
• Primer em spray com
difusor Tri Jet
• Spray de fixação extrema
• Finaliza qualquer look
com volume e fixação
duradoura

VOLUME
LEVE O SEU VOLUME A OUTRO NÍVEL
FULL EFECT 04

GUTS 10

• Espuma nutritiva para
aplicação global

• Espuma em spray

• Dá volume e corpo dos
crescimentos às pontas
• Sem efeito desconstruído ou
cartonado

• Oferece volume nos
crescimentos
• Máximo controlo de volume

REDKEN BREWS
2019

REDKEN BREWS

AS NOSSAS GAMAS
NOVO

EXTRA CLEAN

DAILY

SILVER

STAND TOUGH WORK HARD HAIRSPRAY
EXTREME GEL MOLDING PASTE

NOVO

EXTRA CLEAN LIQUID MATTE
GEL
CREAM

COLOR CAMO

MINT

3-EN-1

STYLING

ANTI-DANDRUFF

SKIN

HAIRCOLOR

HAIRCARE

NOVO

WAX POMADE

SAVING
SOLUTION

CLAY
POMADE

ÓLEO PARA A
PELE E BARBA

MANEUVER
CREAM POMADE

AFTER SHAVE
BÁLSAMO

THICKENING
POMADE

REDKEN BREWS

REDKEN BREWS

HAIRCARE

COLOR

EXTRA CLEAN

ANTI-DANDRUFF

• Shampoo extra purificante para
cabelo normal e oleoso

• Shampoo formulado com
Piritionato de Zinco para todo o
tipo de cabelo

• Elimina as impurezas e o sebum
purificando em profundidade o
couro cabeludo

• Limpa o cabelo e purifica o
couro cabeludo, controlando
e eliminando as irritações
produzidas pela caspa
• Dermatologicamente testado

10 ANOS MAIS JOVEM
EM 3 MINUTOS!
CAMUFLAR
• ESCOLHA O TEMPO
• ESCOLHA A COBERTURA
• TEMPO DE POSE: 3-5 MIN
• GOSTO DE COR: FRIO

DAILY

MINT

• Shampoo de uso diário para
cabelo normal a seco

• Shampoo refrescante e
tonificante
• Deixa o cabelo com mais
vigor e com o couro
cabeludo com uma intensa
sensação de frescura.

• Limpa suavemente e ajuda a
fortalecer o cabelo e deixá-lo
mais maleável.

• REVELADOR: 10 VOLUMES
• 6 TONS
• ENRIQUECIDO COM ÓLEO DE QUINOA

ASH TONE

(GRAY + BLUE/VIOLET)

SILVER

3-EM-1

• Shampoo para cabelos brancos

• Shampoo, condicionador e
gel de duche
• Limpeza global num só
produto

• Reaviva o brilho natural do
cabelo branco
• A sua forma de cuidado deixa
o cabelo com mais força e
suavidade, com um aspeto e um
brilho radiantes.

3 MIN

5 MIN

NATURAL TONE

(GRAY + GREEN/GOLD)
3 MIN

5 MIN

LIGHT ASH

LIGHT NATURAL

MEDIUM ASH

MEDIUM NATURAL

5 MIN

5 MIN

REDKEN BREWS

REDKEN BREWS

STAND TOUGH EXTREME GEL

WAX POMADE

• Gel de fixação, essencial
para criar formas definidas,
conferindo definição e brilho.

• Pomada de controlo médio, com
acabamento de brilho
• Apto para todo o tipo de
cabelos
• Sem resíduos

STYLING

STYLING

WORK HARD MOLDING PASTE

HAIRSPRAY

CLAY POMADE

THICKENING POMADE

• Pomada texturizante

• Spray de controlo máximo
com um acabamento natural

• Pomada de control medio
acabado natural

• Pomada densificante de
fixação média

• Sem sensação de
cartonamento ou resíduos

• Perfecta para todo tipo
de estilos

• Confere volume e definição
instantaneamente

• Efeito mate/natural
• Mantem o movimento

• Ideal para todo o tipo de
cabelos finos

EXTRA CLEAN GEL

NOVO

• Gel leve de fixação suave e
brilho natural
• Textura limpa, sem sensação
de rigidez
• Ideal para aplicar em cabelo
húmido ou seco

LIQUID MATTE CREAM

NOVO

• Creme de penteado com
fixação média e acabamento
mate
• Fácil distribuição graças à
sua consistência cremosa
• Apta para tipo de cabelos

MANEUVER CREAM POMADE
• Cera para construir, reinventar e
redesenhar qualquer look
• Alisa instantaneamente, com um
acabamento natural

NOVO

REDKEN BREWS

SKINCARE
CREME DE BARBEAR
• Creme de barbear que prepara e nutre a barba para um
deslizamento perfeito da navalha
• Dermatologicamente testado para peles sensíveis
• Complexo de óleos, cumarina e aloé vera para proteger a
pele durante o barbear, mantendo a hidratação com efeito
antibacteriano e anti inflamatório

ÓLEO PARA PELE E BARBA
• Tratamento nutritivo para a barba e pele sem sensação oleosa
• Enriquecido com essenciais naturais e óleo de madeira
• 99% de origem natural: óleos de albaricoque, azeitona
e abacate que oferecem um alto nível de hidratação e
regeneração, rico em omega 6.

AFTER SHAVE BALM
• Bálsamo ligeiro para depois do barbear
• Formulado com aloé vera, é apto para todo o tipo de pele
• Protege, nutre, acalma e reequilibra a hidratação da pele
• Dermatologicamente testado

