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BE SHINY
BE LUMIA

ENTRE NUM
MUNDO DE LUZ.  

ENTRE NO MUNDO
DE LUMIA PERFECT COLOR.

LUMIA é por exceLêncIA MAde In ItALy:
pesquisa de vanguarda e atenção aos detalhes encontram-se para oferecer a coloração 
perfeita numa fórmula altamente inovadora.

UMA cor seMpre nAtUrAL, cheIA de vIdA. 

vAntAGens

LUMInescIne
technoLoGy

pArA UMA cor
pLenA de LUZ

trIMetILGLIcInA
pArA UMA AÇÃo 

protetorA 

oMeGA 9 e 
AMInosILcoMpLex pArA 
MÁxIMo cosMetIcIdAde 
e UnIForMIdAde dA cor

Luminescine é um extrato vegetal 
mediterrânico obtido a partir da 
planta de Verbasco, capaz de 
capturar e refletir a luz: absorve a 
energia luminosa solar e reflete-a 
sob a forma de luz visível. A 
sua propriedade refletora da luz 
aumenta significativamente o 
brilho do cabelo, oferecendo uma 
cor cosmética de excecional 
luminosidade. 

omega 9 é um ácido gordo 
essencial que favorece a 
penetração da cor cosmética 
dentro da fibra capilar, garantindo 
uma cobertura perfeita. 
Aminosilcomplex é um polímero de 
silicone funcional que proporciona 
aos cabelos corpo, suavidade e 
facilita imediatamente o pentear. 
A sua ação combinada garante 
uma cor uniforme, intensa e de 
longa duração.

A trimetilglicina é um composto 
natural extraído da beterraba-
sacarina que, agindo como 
osmoprotetor, consegue preservar 
o cabelo e a pele em condições 
de stress. Com a sua profunda 
capacidade hidratante, atua em 
todos os níveis da fibra capilar, 
protegendo o cabelo e a pele, para 
um melhor conforto durante a 
aplicação.

LUMIA é a coloração que assegura o máximo brilho com uma ampla gama de nuances 
super luminosas e vibrantes. Perfeitamente misturáveis entre si que garantem:
•	uma perfeita cobertura dos cabelos brancos, 
•	uma cor uniforme e intensa,
•	excelente duração. 
O extraordinário poder de tratamento da fórmula LUMIA oferece aos cabelos corpo e 
suavidade, transformando a coloração num verdadeiro tratamento de beleza. 
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