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

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 3PLEX 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.

 Mix 1:1,5 

 Ampla gama de nuances: pure naturals, rich naturals, light naturals, vibrant fashion, special blondes.

 100% de cobertura dos cabelos brancos.

 Clareamento de até 4 tons ou mais com a série Superclarificantes.

 Pleno respeito da pele e dos cabelos - “skinification”

 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

BENEFÍCIOS

OS SEGREDOS DE COLORGRACE

K.A.P. SHINE TRIPLEX: COMPONENTES

K.A.P. SHINE TRIPLEX: AS INÚMERAS AÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Graças ao K.A.P. SHINE 3PLEX é possível colorir e cuidar  do 
couro cabeludo e dos cabelos, nutrindo-os a partir do interior!
TARGET: KAPs (keratin associated proteins), as queratinas e as 
proteínas associadas à queratina são componentes essenciais da 
estrutura interna do cabelo.

 KAPs  (Keratin Associated Proteins)

A fibra do cabelo é uma estrutura muito complexa e sofisticada. O córtex, além de ser formado por queratina, contém um 
elevado número de KAPs, proteínas associadas à queratina.
Compreendem mais de 100 proteínas diferentes e são organizadas em 2 grupos principais que têm influências diferentes 
na propriedades mecânicas dos cabelos.

KAPs com alto conteúdo de enxofre, apresentam grandes quantidades de aminoácidos que contém enxofre e formam ligações cruzadas com as 
fibrilas de queratina, e são portanto os responsáveis pela resistência estrutural da fibra capilar.

KAPs com baixo conteúdo de enxofre, não formam ligações com a queratina, são simplesmente proteínas de preenchimento que conferem 
flexibilidade e resistência às fibras capilares. São as primeiras proteínas a serem danificadas e removidas pelos tratamentos químicos e físicos, 
e isto causa uma redução da coesão entre as proteínas, tornando os cabelos frágeis.  
Algas Kappaphycus e Laminaria 
Reproduzem o KAPs do cabelo reparando os cabelos frágeis e danificados, protegendo a fibra capilar contra o estresse químico e físico. 
Proteínas do Arroz e da Soja
Efetuam uma ação sinérgica com as algas, têm função reparadora da queratina.

 Ação profunda no córtex do cabelo
 graças ao KAPs, às Algas e às Proteínas do Arroz e da Soja.

 Ação tratante na cutícula do cabelo
 graças ao Isosorbide Dicaprylate

 Melhor proteção do couro cabeludo e dos cabelos
 graças à Inulina que efetua uma ação prebiótica e probiótica.

 Isosorbide Dicaprylate

Ingrédient en mesure de retenir l’eau, qui donne au cheveu brillance et luminosité.
C’est une molécule qui enveloppe le cheveu, referme les écailles et donne du volume.

 Inulina

Prebiótico vegetal, além de ser um nutrimento para o microbiota presente na pele e no folículo, é também 
um poderoso hidratante, emoliente, com poder condicionante no cabelo. Graças à sua estrutura hidroscópica 
consegue capturar as moléculas de água

KAPSHINE
COMPLEX PROPRIEDADES BENEFÍCIOS

KAPs Reestruturante Cabelos saudáveis

ISOSORBITE
DICAPRILATE Hidratante Cabelos brilhantes

INULINA Emoliente Cabelos macios
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Natural
100

Bege
102

Cinza
101

Irisé
107

Perlé
119

Clear Amarelo RoxoPrata Verde VermelhoAzul Laranja

A ampla gama de cores COLORGRACE é constituída por 100 nuances. Para obter o melhor resultado, misture sempre COLORGRACE 
com Cream Activator ou Lux Activator na proporção de 1:1,5. Seguir as proporções de mistura aconselhadas utilizando uma balança.

Exemplo:
40 g COLORGRACE + 60 g Cream Activator / Lux Activator (10 vol 3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%)

OBS.
O uso de um oxidante diferente de Cream Activator ou Lux Activator, a variação da proporção de mistura e/ou dos tempos de atuação podem comprometer 
o resultado de coloração.

COLORGRACE utiliza um código numérico para descrever 
cada nuance. Graças à este sistema, torna-se fácil e intuitivo 
reconhecer a nuance.
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Superclarificante
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NUANCES
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ALTURA DO TOM

SUPERCLARIFICANTE SÉRIE 100

MODULATER BOOSTER MODULATER CLEAR

A série Superclarificante 100 permite realizar clareamentos intensos de mais de 4 tons nos cabelos naturais. Para obter o melhor resultado com 
a série Superclarificante 100, misturar sempre o creme com Cream Activator ou Lux Activator 40 volumes 12% na proporção de diluição de 1:2.

Exemplo: 50 ml de Superclarificante + 100 ml de Cream Activator ou Lux Activator a 40 Volumes.
Seguir as proporções de mistura aconselhadas utilizando uma balança.

OBS. O uso de um oxidante diferente de Cream Activator ou Lux Activator, a variação da proporção de mistura e/ou dos tempos de atuação podem 
comprometer o resultado de coloração.

Série 100 - nuances:

A série Modulater Booster é formada por reflexos puros e portanto 
são utilizados para: 
- acentuar as nuances de moda
- corrigir ou neutralizar uma cor
- criar colorações extremas (nos cabelos descoloridos)

Uso dos Modulater Booster: A quantidade máxima de Modulater Booster 
a ser acrescentada é de 1/4 respeito ao creme colorante.
Exemplo: 45 g COLORGRACE + 15g M3K Modulater Booster + 90 g 
Cream Activator ou Lux Activator  (proporção de mistura 1:1,5)

OBS. Os Modulater Booster, mesmo não tendo uma base natural ou uma 
altura de tom, têm mesmo assim uma diferente intensidade clara/escura dada 
pela característica específica do reflexo (por exemplo, o azul é por natureza 
mais intenso que o amarelo). Considerar este fator misturando ao creme 
colorante os Modulater Booster mais intensos como roxo, azul e verde. O uso 
dos Modulater Booster misturados com a cor ou puros não é recomendável 
para o serviços de cobertura dos cabelos brancos.

A nuance Modulater Booster Clear torna ainda mais versátil a gama 
de cores ampliando consideravelmente o espectro dos tons de moda 
e de base.

A componente básica e a proporção de mistura do Modulater 
Booster Clear são as mesmas de todas as outras nuances (exceto a 
série Superclarificante 100), mas o Modulater Booster Clear não 
contém algum pigmento.

A adição de Modulater Booster Clear às outras nuances reduz a 
concentração de pigmento obtendo um resultado mais leve. 

Exemplo: 
Misturando Modulater Booster Clear em doses iguais com uma nuance de 
coloração, obtém-se um clareamento parecido a um nível mais claro.

20 g Hair Color+ 20g M3K Modulater Booster Clear + 60 g Cream Activator 
ou Lux Activator  (proporção de mistura 1:1,5)

Modulater Booster - nuances:

Preto
Castanho Escuro
Castanho
Castanho Claro
Louro Escuro
Louro
Louro Claro
Louro Claríssimo
Louro Platinado
Louro Ultra Platinado

Natural Light
Natural
Natural Intenso
Cinza
Cinza Intenso
Carvalho
Mate 
Bege
Dourado Natural
Dourado
Dourado Cobre 
Castanho
Cobre Dourado
Cobre Natural
Cobre
Cobre Intenso
Vermelho
Mogno
Roxo 
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COLORGRACE permite clarear de até 3 tons e oferecer uma cobertura total dos cabelos brancos com o máximo respeito da pele e da fibra 
capilar.  Os resultados garantem brilho, fidelidade e duração. A proporção de diluição é de 1:1,5 com Cream Activator ou Lux Activator 10 vol 
3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%.

Tempo de atuação: 30/55 minutos (conforme o oxidante utilizado)

COLORGRACE é dedicado aos profissionais e requer precisão e cuidados durante a aplicação.
O creme colorante deve ser apoiado e não passado com o pincel.

Com Nectar Recovery for colors with ammonia é possível ampliar a gama dos serviços de COLORGRACE HAIR COLOR e fornecer uma 
verdadeira ferramenta de trabalho capaz de responder a todas as atuais exigências do Salão.

Nectar Recovery for colors with ammonia  é um concentrado rico de princípios ativos reestruturantes com a exclusiva ação biomimética do 
complexo ARC (Active Revitalizing Complex) que permite:

  oferecer vários serviços contemporaneamente

  economizar tempo

  ter maior lucro com o serviço 

  prolongar a duração da cor 

OBS. 
1. As preparações com Nectar misturam-se sempre  e somente com 10 Vol 3%.
2. As formulações com Nectar não permitem a cobertura dos cabelos brancos.
3. A proporção de mistura do creme colorante e do oxidante nas preparações com Nectar é sempre 1:1,5, 1 parte de creme colorante e 1,5 

partes de oxidante + a quantidade de Nectar conforme o serviço escolhido (veja Serviços com Nectar).
Este procedimento é indispensável para obter um resultado
homogêneo em todo o comprimento.

Este é o clássico serviço de manutenção periódica da coloração. Para 
obter um resultado homogêneo, aconselha-se uma aplicação precisa 
apenas nas raízes (onde é visível o recrescimento).

SERVIÇOS COLORGRACE

1.1 PRIMEIRA COLORAÇÃO COMPLETA
(CABELOS NATURAIS)

1.2 COLORAÇÃO DE RETOQUE
(CABELOS NATURAIS)

1.  1.SERVIÇOS DE COLORAÇÃO PERMANENTE

2. SERVIÇOS REALIZÁVEIS COM NECTAR

Exemplo:
- Base Natural 6 > Cor pretendida 7.3
- Aplique COLORGRACE 7.3 + Cream Activator ou Lux Activator 
20 Vol. (6%) nos comprimentos e nas pontas. 
- Após 20 minutos, remova o produto sem enxaguar, preparar uma
nova mistura (COLORGRACE 7.3 + Cream Activator ou Lux 
Activator 20 Vol.(6%)) e aplicar nas raízes, nos comprimentos e nas 
pontas.
- Deixar atuar durante 35 minutos.
- Tempo de atuação total 55 minutos nos comprimentos e nas 
pontas e 35 minutos nas raízes.
- Emulsionar e enxaguar cuidadosamente.
- Use um Shampoo e uma Máscara acidificante (Sens.ùs Locking).

Se o comprimento dos cabelos não superar os 3 cm, aplicar logo
a tinta em toda a cabeleira.

Exemplo:
- Base Natural 6 > Cor pretendida 7.3
- Aplicar COLORGRACE  7.3 + Cream Activator/Lux Activator 
20 Vol. (6%) nas raízes. 
- Deixar atuar durante 35 minutos.
- Emulsionar e enxaguar cuidadosamente.
- Use um Shampoo e uma Máscara acidificante (Sens.ùs Locking).

Aplicar o creme colorante nos 
comprimentos e nas pontas iniciando a 
2 cm das raízes.

Aplicar a coloração nas raízes e deixar 
aturar conforme o tipo de oxidante 
utilizado.

No fim do tempo de repouso, emulsionar e 
enxaguar cuidadosamente. Use um Shampoo e uma Máscara acidificante (Sens.

ùs Locking).

Após 20 minutos, remover a coloração sem enxaguar, 
preparar novamente a mesma mistura e aplicar nas 

raízes, comprimentos e pontas e deixar atuar conforme 
o tipo de oxidante utilizado No fim do tempo de repouso, emulsionar e 

enxaguar cuidadosamente.

Use um Shampoo e uma Máscara acidificante 
(Sens.ùs Locking).

VENTAJAS PROPRIEDADES BENEFÍCIOS

A R C
ACTIVE

REVITALIZING
COMPLEX

Com ingredientes naturais, certificados e inovadores que 
ajudam a reforçar a estrutura interna do cabelo.

Facilita as ligações iônicas com a estrutura queratínica 
do cabelo; penetra profundamente na fibra, deixando-a 

como era nos cabelos não tratados.

Mix de aminoácidos de origem vegetal com ação 
biomimética capaz de emular as atividades da queratina 

estrutural do cabelo.

Reforça e rejuvenesce o cabelo.

Efetua uma ação reestruturante 
multifuncional, otimizada para interagir a 

nível molecular do cabelo.

Reestrutura a fibra do cabelo.

• Comprimento 1 cm
• Estrutura saudável 
• Presença de 7/10 camadas de cutícula
• Queratina macia

• Comprimento até 12 cm
• Estrutura sensibilizada
• Presença de aproximadamente 4 camadas de cutícula
• Processo de queratinização avançado – queratina dura
• Necessário serviço de reconstrução!

• Comprimento além dos 12 cm
• Estrutura porosa/muito porosa
• Possível ausência de cutícula
• Indispensável serviço de reconstrução!

BASE/RECRESCIMENTO

COMPRIMENTO

PONTA

1

2

20’

3

4

3

2

1
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3.  SERVIÇO SUPERCLARIFICANTE

O serviço Banho de cor iluminante não foi estudado para clarear os 
cabelos ou para esconder/cobrir os cabelos brancos.

O serviço de coloração tom sobre tom é útil para escurecer os 
cabelos ou para proporcionar reflexos com a mesma altura de tom 
e não foi estudado para clarear os cabelos.

O serviço Banho de cor iluminante com NECTAR 
RESTRUCTURING FOR COLORS WITH AMMONIA é o serviço 
mais rápido e é realizado, normalmente, diretamente no lavatório.
Permite “recarregar” a cor dos cabelos desbotados com um serviço de 
coloração extremamente nutriente e reestruturante. Além disto, é muito útil 
para enriquecer ou neutralizar os cabelos clareados.

NECTAR RESTRUCTURING FOR COLORS WITH AMMONIA 
adicionado à mistura colorante permite oferecer o serviço de coloração 
tom sobre tom transformando toda a tabela de cores numa ferramenta 
de trabalho útil para aproximar as clientes aos serviço de coloração ou 
para esconder e mimetizar os primeiros cabelos brancos.

Este procedimento é indispensável para obter um resultado
homogêneo em todo o comprimento.

Este é o clássico serviço de manutenção periódica do superclarificante. 
Para obter um resultado homogêneo, aconselha-se uma aplicação 
precisa apenas nas raízes (onde é visível o recrescimento).

2.3 BANHO DE COR ILUMINANTE

Preparação: Preparar a mistura com Nectar 
para os comprimentos e as pontas adicionando à 
coloração 1/2 de Nectar for color with ammonia.

Preparação: Preparar a mistura com Nectar 
para os comprimentos e as pontas adicionando à 
coloração 1/3 de Nectar for color with ammonia.

Exemplo:
40g de COLORGRACE + 60g de Cream Activator ou Lux 
Activator 10 vol 3% (total 100g) + 50g de Nectar for color with 
ammonia ( 1/2 de 100g = 50g)

Exemplo:
40g de creme colorante + 60g de Cream Activator ou Lux 
Activator 10 vol 3% (total 100g) + 33g de Nectar for color with 
ammonia ( 1/3 de 100g = 33g)

No fim do tempo de repouso, emulsionar e 
enxaguar cuidadosamente.

No fim do tempo de repouso, emulsionar e 
enxaguar cuidadosamente.

Use um Shampoo e uma Máscara acidificante 
(Sens.ùs Locking).

Use um Shampoo e uma Máscara acidificante 
(Sens.ùs Locking).

A aplicação da coloração tom sobre tom 
reestruturante pode ser efetuada com um 
recipiente e um pincel ou com o frasco aplicador, 
misturando sempre e apenas a 10 volumes

Tempo de atuação com controle é de no 
máximo 15 minutos.

Tempo de atuação
é de 25 minutos.

2.2 COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM

2.1 COLORAÇÃO PERMANENTE REESTRUTURANTE
Após ter aplicado a coloração nas raízes, é possível aproveitar do tempo 
de atuação para colorir, se necessário, também os comprimentos e 
as pontas e oferecer contemporaneamente à coloração de retoque 
também um tratamento nutriente e reestruturante/colorante nos 
comprimentos e nas pontas, graças a Nectar.  

A série Superclarificante COLORGRACE foi criada para oferecer um potencial de clareamento nos cabelos naturais de até 4-5 tons, contém uma 
quantidade mínima de pigmentos úteis à neutralização dos reflexos residuais e não tem poder de cobertura dos cabelos brancos.
Para obter um melhor resultado com o uso desta gama, é aconselhável a aplicação em cabelos naturais de intensidade média (tom 5-6).   

A proporção de diluição é de 1:2 com Cream Activator ou Lux Activator 40 vol 12%.
Tempo de atuação: 55 minutos

A série Superclarificante COLORGRACE é dedicada aos profissionais e requer precisão e cuidados durante a aplicação.
O creme Superclarificante colorante deve ser apoiado e não passado com o pincel.

Aplicar a coloração nas raízes (veja o serviço 
“COLORAÇÃO DE RETOQUE”).
Iniciar a contagem do tempo de atuação.

Aplicar o superclarificante nos comprimentos e nas 
pontas iniciando a 2 cm das raízes. Aplicar o superclarificante nas raízes

Deixar atuar
por 55 minutos. 

No fim do tempo de repouso, emulsionar e 
enxaguar cuidadosamente.

Após 30 minutos, remover o creme dos cabelos 
sem enxaguar e aplicar a mesma mistura 

Superclarificante nas raízes
Deixar atuar durante

55 minutos.

 Preparar a mistura com Nectar para os 
comprimentos e as pontas adicionando à coloração 

1/5 de Nectar for color with ammonia.

Exemplo: 40 g de COLORGRACE Hair Color + 60 g de Cream 
Activator ou Lux Activator 10 vol. 3 % (total 100 g) + 20 g de 
Nectar Recovery for colors with ammonia (1/5 sur 100 g = 20 g)

A aplicação da coloração permanente reestruturante é 
sempre para os comprimentos e as pontas de cabelos 
já coloridos/descoloridos, sempre a 10 volumes, e o 
tempo de atuação depende do tempo de atuação da 
coloração nas raízes e de qualquer maneira não menos 
de 15 minutos.

No fim do tempo de repouso, emulsionar e 
enxaguar cuidadosamente.

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

3.1 PRIMEIRA APLICAÇÃO COMPLETA
SUPERCLARIFICANTE - CABELOS NATURAIS

3.2 COLORAÇÃO DE RETOQUE 
SUPER-ÉCLAIRCISSANT - CABELOS NATURAIS

Exemplo:
- Base Natural 6 > Cor pretendida: Louro Platinado
- Aplicar nas raízes o COLORGRACE Superclarificante 100 + Lux 
ou Cream Activator 40 Vol. 12% em proporção 1:2 . 
- Após 30 minutos, remova o produto sem enxaguar, preparar uma
nova mistura (COLORGRACE 100 + Cream Activator ou Lux 
Activator 40 Vol. 12%) e aplicar nas raízes, nos comprimentos e nas 
pontas.
- Deixar atuar durante 55 minutos.
- Tempo de atuação total 85 minutos nos comprimentos e nas pontas 
e 55 minutos nas raízes.
- Enxaguar cuidadosamente.
- Use um Shampoo e uma Máscara acidificante (Sens.ùs Locking).

Se o comprimento dos cabelos não superar os 3 cm, aplicar logo
a tinta em toda a cabeleira.

Exemplo:
- Base Natural 6 > Cor pretendida: Louro Platinado
- Aplicar nas raízes COLORGRACE Hair Color Superclarificante 
100 + Cream Activator ou Lux Activator 40 Vol. 12% em 
proporção 1:2 . 
- Deixar atuar durante 55 minutos.
- Enxaguar cuidadosamente.
- Use um Shampoo e uma Máscara acidificante (Sens.ùs Locking).

A aplicação pode ser efetuada com um recipiente 
e um pincel ou com o frasco aplicador, misturando 
sempre e apenas a 10 volumes

2. SERVIÇOS REALIZÁVEIS COM NECTAR

4 4

5 5

25’
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3

2
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3
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COLORGRACE COLOR SYSTEM SERVICES

COBERTURA DOS CABELOS BRANCOS

SERVICE AVERAGE MIXTURE TEMPS

Serviço coloração
Superclarificante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

80g Cream Activator / Lux Activator 40 vol 12%
55’

Serviço 
Coloração

permanente

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 
10vol 3%, 20vol 6%, 30vol 9%, 40vol 12%

30’- 55’

Serviço 
Coloração

permanente 
Restruturante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 20g di Nectar (1/5)

15’ min

Serviço
Coloração

tom sobre tom

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 33g di Nectar (1/3)

25’

Serviço 
Banho de cor

Iluminante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 50g di Nectar (1/2)

15’ max

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Toda a gama COLORGRACE Hair Color oferece a cobertura de 100% 
dos cabelos brancos.
Nos casos em que a presença dos cabelos brancos seja superior ao 
50%, utilizando nuances frias* ou fantasia, é aconselhável adicionar 
1/3 de base natural .0, .00 na mistura para melhorar a cobertura 
dos cabelos brancos.

PERCENTAGEM DE CABELOS BRANCOS DE 0% A 50%
Misturar a nuance desejada na proporção de mistura 1:1,5, com o 
oxidante ideal para alcançar o resultado desejado e depois aplicar nos 
cabelos naturais.

Exemplo: 
- Cor pretendida: 6,43. 
- Percentagem de cabelos brancos 30%
- Mistura de cor: nuance moda 6.43 com oxidante na proporção de 
mistura 1:1,5

*para os reflexos frios aconselha-se inserir ⅓ de natural a partir de uma 
percentual de cabelos brancos de 30%

Para um rendimento cromático fiel, aconselha-se o uso das nuances frias, com volumes ou % de oxigênio de um nível mais alto respeito ao de um 
diagnóstico clássico. Desta forma a cor aplicada não perde o pigmento frio para contrastar o reflexo residual natural (que se torna visível graças ao 
oxigêncio), mas desenvolve o reflexo exaltando a nuance aplicada.

PERCENTAGEM DE CABELOS BRANCOS DE 50% A 100%*
Preparar a nuance desejada adicionando 1/3 de base natural  .0, .00. 
Misturar a cor na proporção 1:1,5 com o oxidante ideal para alcançar o 
resultado desejado.

Exemplo:
- Cor pretendida: 6,43. 
- Percentagem de cabelos brancos 70%
- Mistura de cor: 2/3 nuance moda 6.43 + 1/3 base natural 6.0/6.00 + 
oxidante na proporção de 1:1,5.

NUANCES FRIAS

COR 
NATURAL 3 3 3 3 3

NÍVEL 
NUANCE 

FRIA
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE --1 --1 --1 --1 --1

COR 
NATURAL 5 5 5 5 5

NÍVEL 
NUANCE 

FRIA
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1 --1

COR 
NATURAL 4 4 4 4 4

NÍVEL 
NUANCE 

FRIA
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 40 
Vol. --1 --1 --1 --1

COR 
NATURAL 6 6 6 6 6

NÍVEL 
NUANCE 

FRIA
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXIDANTE 20 
Vol.

30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1

--1 Serviço de descoloração necessário para o correto rendimento cromático



COLOR CHARTCOLOR CHART

14  15

.0 Naturale - Natural
1.0 11.06.04.0 8.03.0 7.05.0 9.0 10.0

9nl 7.007nl 5.0010nl 8.008nl 6.00
.nl Natural Light .00 Naturale Intenso - Intense Natural

.1 Cenere - Ash
5.1 9.17.1 11.16.1 10.18.1

.11 Cenere Intenso - Intense Ash
5.111.11 9.117.11 11.116.11 10.118.11

.12 Rovere - Ash Brown
5.124.12 6.187.12 4.186.12 8.12 5.18

.18 Matte

.2 Beige
6.2 10.2 11.28.27.2 9.2

.36 Marrone - Brown
4.36 8.366.365.36 7.36

.30 Dorato Naturale - Natural Golden
6.30 10.30 11.308.307.30 9.30

.3 Dorato - Golden
5.3 9.3 10.37.36.3 8.3

.34 Dorato Rame - Golden Copper

.43 Rame Dorato - Copper Golden
6.43 8.347.43 9.34

9.407.40 8.40

.40 Rame Naturale - Copper Natural

3.7 5.74.7 6.7

.7 Viola - Violet
100 102101 107 119

Superschiarente - Super High Lift  Mixing Ratio 1:2

6.55 7.554.5 5.55

.5/.55 Rosso/Rosso Intenso - Red/Intense Red
4.6 5.6

.6 Mogano - Mahogany

8.446.44 7.44

.44 Rame Intenso - Intense Copper
7.45.4 6.4

.4 Rame - Copper

Clear Yellow VioletSilver Green RedBlue Orange

Booster / Modulater
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