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ERA UMA VEZ O M3K, QUE HOJE É COLORGRACE

 M3K é a história de Sens.ùs ha mais de 20 anos.
M3K é tradição, segurança, confiança, feminilidade!

Batizar o novo M3K com o nome de uma mulher que fez a história da beleza, é um estimulo 
que a Sens.ùs quis dar às mulheres para que se sintam maravilhosas,

como princesas.

Importantes, únicas, também com o passar do tempo, é o que de melhor podemos desejar 
às nossas clientes de sempre e às das próximas gerações.

O nome Grace encerra em si significados profundos de beleza e requinte.
Grace é, de fato, um ícone de estilo e elegância, amada pelas mulheres de todas as gerações.
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Um produto que atravessou a evolução dos primeiros 20 anos de Sens.ùs, da criação da 
marca até hoje.

Uma perfeita sinergia entre Natureza e Ciência, entre Desempenho e Resultado, entre 
Sustentabilidade, Personalização e Criatividade.

Toda a experiência de Sens.ùs está encerrada em Colorgrace, o Novo Clássico da Coloração 
com 100 nuances.

Uma coloração que se transmite como uma tradição, porque a beleza está em cada uma 
de nós, em cada etapa da vida, na sua variedade e nas suas inúmeras formas.

Uma mãe e as suas filhas descrevem a coloração Colorgrace como uma passagem de 
gerações e hábitos.

Uma beleza que não desvanece mas que é transmitida e mantida ao longo do tempo.

Colorgrace garante não só uma cobertura perfeita dos cabelos brancos, mas também 
cores vivas e brilhantes no comprimento das mais jovens.

 COLORGRACE É A HISTÓRIA E A 
SÍNTESE DA NOSSA EXPERIÊNCIA.

Colorgrace de fato é a 
coloração que há 20 anos 
garante confiabilidade à 
milhões de mulheres
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Os nossos cabelos geram sons de acordo 
com a sua saúde e Sens.ùs é a primeira 
empresa italiana a experimentar este 
interessante fenômeno através do estudo 
do perfil harmónico do cabelo.

O nosso departamento de P&D analisou, numa sala de som com um técnico 
profissional, uma madeixa de cabelos tratada com Colorgrace e uma natural.

O resultado foi extraordinário.

As duas madeixas geraram sons de frequência e qualidade semelhantes, criando um 
perfil harmónico sobreposto.

  O SOM DA MADEIXA 
COLORGRACE É AQUELE DE 
UMA BELEZA ATEMPORAL.

Um cabelo natural com uma superfície lisa 
e homogénea irá gerar um som delicado, 

quaseum sussurro suave e harmonioso.

Uma superfície escamosa e irregular, típica 
de cabelos estressados por colorações e 
tratamentos cosméticos, criará um som 
intenso, metálico e agudo.

O SOM DE UMA BELEZA 
ATEMPORAL
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É o sistema de coloração por oxidação por excelência.

Graças aos nossos 20 anos de experiência com a “ciência da cor”, os laboratórios de P&D 
da Sens.ùs desenvolveram a fórmula de COLORGRACE com tecnologias de última 
geração ética e sustentável.

COLORGRACEoferece todas as vantagens de uma coloração por oxidação permanente 
profissional, sem parafenilenodiamina (PPD), parabenos e resorcinol, para um serviço de 
coloração delicado e seguro.

  Mix 1:1,5
  Ampla gama de nuances que garantem 100% de cobertura dos cabelos brancos e 

Clareamento de até 4 tons ou mais.
  Com a série Superclarificantes - Mix 1:2
  Pleno respeito da pele e dos cabelos.
  Resultado brilhante. 
  Perfeito balanceamento bases-reflexos.
  Repetibilidade do resultado.
  Simplicidade de uso.
  Confiabilidade e longa duração da cor.
  Inúmeros serviços no nosso aplicativo Sens.ùs App.
  Perfume agradavelmente neutro.

COLORGRACE é um creme colorante dinâmico e polivalente com uma textura rica 
e elevadas propriedades hidratantes e tratantes; proporciona pureza, profundidade e 
naturalidade aos reflexos.

COLORGRACE tem uma ação envolvente, cosmética e protetora graças ao exclusivo 
K.A.P.SHINE TRIPLEX e garante uma perfeita cobertura dos cabelos brancos, 
uniformidade, brilho e duração da cor, estável no tempo por tonalidade e reflexo.

A cor tem um gosto natural, clássico e luminoso.

Graças ao K.A.P. SHINE TRIPLEX é
possível colorir e cuidar  do couro cabeludo 
e dos cabelos, nutrindo-os a partir do 
interior.
KAPS as queratinas e as proteínas 
associadas à queratina são componentes 
essenciais da estrutura interna do cabelo.

 A CIÊNCIA DA COR CARACTERÌSTICAS

BENEFÍCIOS

OS SEGREDOS DE COLORGRACE

  COLORGRACE, O SISTEMA DE 
COLORAÇÃO POR EXCELÊNCIA
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INULIN

KAPS

ISOSORBIDE DICAPRILATE

o complexo natural que está na base do ColorGrace. 

K.A.P.SHINE Triplex é o coração da nova fórmula da linha e possui propriedades de 
altíssimo desempenho.

Graças ao K.A.P. SHINE TRIPLEX é possível colorir e cuidar  do couro cabeludo e dos 
cabelos, nutrindo-os a partir do interior!

 Ação profunda no córtex
do cabelo, graças às Algas e às

Proteínas do Arroz e da Soja.
 PROPRIEDADES: Restruturante

 BENEFÍCIOS: Cabelos mais saudáveis

 Ação tratante na cutícula do cabelo
graças ao Isosorbide Dicaprylate

PROPRIEDADES: Hidratante
 BENEFÍCIOS: Cabelos brilhantes

Melhor proteção do couro cabeludo
e dos cabelos graças à Inulina que efetua

uma ação prebiótica e probiótica.
 PROPRIEDADES: Emoliente

 BENEFÍCIOS: Cabelos macios

Simples ações quotidianas, tais como a exposição aos raios UV e o uso de alisadores e secadores 
de cabelo afetam a saúde do cabelo.

A proteômica, explicada como o estudo das proteínas, é a abordagem de vanguarda da 
ColorGrace para reconhecer o que o cabelo precisa, usando ingredientes naturais com 
propriedades extraordinárias.

É assim que o cabelo tratado com proteínas se torna novamente saudável e cheio de vida.

COLORGRACE UMA ABORDAGEM 
DE VANGUARDA

NASCE ASSIM
K.A.P. SHINE TRIPLEX
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Lux

Economy

BROCHURE

BANNER DE TECIDO 60X90

CARTAS DE CORES

POSTER 50X70

VISTA O SEU SALÃO COM 
COLORGRACE
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