
PARA MANTER UM LOURO PERFEITO 
AO LONGO DO TEMPO

BRIGHTENING SILVER SHAMPOO

Champô iluminador anti-amarelo. Limpa delicadamente dando aos 
cabelos brilho e eliminando a anti-estética matiz amarela dos cabelos 
cinzentos, aclarados ou com madeixas. Aumenta a luminosidade dos 
louros frios e platinados.

A sua FÓRMULA PROTECTORA, enriquecida com Hydrafeel-PCA e 
trimetilglicina melhora o trabalho de descoloração para um resultado 
perfeito ao longo do tempo.

A fórmula profissional avançada assegura uma 
acção eficaz e reparadora das fibras capilares, 
proporcionando:
• suavidade e maciez 
• renovada leveza e volume
• elevado brilho

A APLICAÇÃO 
Distribuir uma pequena quantidade do produto 
no cabelo húmido, emulsionar e passar por 
água. Para um resultado anti-amarelo mais 
intenso, deixar actuar progressivamente entre 2 a 
5 minutos. 
Utilizar luvas apropriadas para não manchar a 
pele.

Nota: para evitar reflexos excessivamente 
claros em cabelos severamente descolorados, 
porosos e sensibilizados, aplicar em pequenas 
quantidades, emulsionar e passar imediatamente 
por água.
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DOIS RESULTADOS CONTRAPOSTOS, 
UM LOURO SEMPRE PERFEITO 

EXTRA OU

LIGHT

Cod. 112  - 250 ml

Cod. 0112  - 1000 ml HELEN SEWARD IBÉRICA
info@helenseward.com.pt | TELEFONE: 243779595 | fax: 243789840 | www.helenseward.com.pt
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LOURO 
EXTREMO 

EXTRA BLONDE

Lift Performance 
Compact Bleach
Descolorante ultra-potenciado 
perfumado para aclaramentos 
rápidos e intensos até 9 TONS OU 
MAIS. Particularmente indicado para 
cabelos pintados, grossos e refratários. 
Ideal para realizar madeixas e 
descolorações em bases muito 
escuras, recomendado para serviços 
técnicos 2 em 1 (cor + descoloração). 

UMA FÓRMULA QUE RESPEITA O CABELO

- as excelentes propriedades 
emolientes e lubrificantes dos óleos 
minerais envolvem o cabelo numa 
película protectora, potenciam a 
acção aclaradora e aumentam a 
fixação da mistura de descoloração 
às fibras capilares.

- a trimetilglicina é um composto 
extraído da beterraba sacarina que 
existe nas fibras capilares. Ao actuar 
como osmo-protector, previne a 
desidratação do cabelo. 

O RESULTADO É
EXTRA LUMINOSO 

SERVIÇOS E APLICAÇÃO
FORMULA VERSÁTIL PARA 

MÚLTIPLOS SERVIÇOS

• Para conseguir um efeito sunkissed; 
• como removedor de cor; 
• para harmonizar raízes e comprimentos 

(elimina as diferenças de cor); 
• para criar delicados contrastes em 

aclaramento; 
• como “champô aclarador” para cabelos 

louros.

A APLICAÇÃO 
Misturar 1 parte (30 g) de BLONDE Lightening 
Oil com duas partes (60 g) de COLOR SYSTEM 
Developer 20 / 30 Vol.
Aplicar a mistura no cabelo seco e não lavado, 
tendo o cuidado de distribuir uniformemente.
Os tempos de pose podem variar de 10 a 30 
minutos no máximo.

NOTA: utilizar em mistura 30 volumes no máximo.
Não utilizar fontes de calor. 

Terminado o tempo de pose, enxaguar 
abundantemente e cuidadosamente com água 
morna e lavar com champô dedicado.

NOTA: não utilizar fontes de calor.

Terminado o tempo de pose, passar 
abundantemente por água morna e lavar com um 
champô específico.

PARA DESCOLORAÇÕES EXTREMAS
Misturar EXTRA BLONDE 9+ com COLOR SYSTEM 
Developer 20-30 Vol. na proporção de mistura 1:1.5 
(em peso - p/p). Tempo de pose: até 50 minutos. 

LOURO 
NATURAL

Óleo aclarador sem amoníaco para 
aclaramentos delicados até 2 TONS. 
Indicado para cabelos naturais e 
pintados, confere uma luminosidade 
natural respeitando a fibra capilar. 

UMA FÓRMULA INOVADORA E DELICADA

- o Hydrafeel-PCA é um ingrediente de 
origem natural derivado do glicerol; 
a sua acção de hidratação profunda 
contribui para a manutenção do filme 
hidrolipídico da epiderme, torna o 
cabelo macio e brilhante e protege 
activamente a cor cosmética.

- o Ómega 9 favorece a acção 
aclaradora da fórmula; altamente 
emoliente, favorece a distribuição 
e aumenta a fixação da mistura de 
aclaramento às fibras capilares.

LIGHT BLONDE

Ammonia-Free
Lightening Oil

O RESULTADO É
EXTRA BRILHANTE

Cod. 160 - 500 g Cod. 164 - 500 ml

PARA A REALIZAÇÃO DE MADEIXAS
(com ou sem papelotes)
Misturar EXTRA BLONDE 9+ com COLOR SYSTEM 
Developer 20-30 Vol. na proporção de mistura 1:2 
(em peso - p/p). Tempo de pose: 30-50 minutos em 
função do aclaramento pretendido.

PARA DECAPAGENS
Misturar EXTRA BLONDE 9+ com COLOR SYSTEM 
Developer 10-20-30 Vol. na proporção de mistura 
1:2.5 (em peso - p/p). Tempo de pose: 20-50 minutos 
em função do aclaramento pretendido.

PARA SERVIÇOS TÉCNICOS COR + 
DESCOLORAÇÃO 2 EM 1
Depois de aplicar a tinta, dividir e pentear o cabelo 
de acordo com o estilo final pretendido.
Misturar EXTRA BLONDE 9+ com COLOR SYSTEM 
Developer 20-30 Vol. na proporção de mistura de 
1:1.5 para aplicar com a mão e de 1:2 para aplicar 
com papelotes.
Aplicar a mistura de descoloração no comprimento 
e nas pontas em função do aclaramento 
pretendido. Tempo de pose: 20-30 minutos.


