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BBCOLOR BEAUTY
AS MIL FACETAS

DE UMA COR PERFEITA

Coloração realizada com o método Degradé Planet - - www.degradeplanet.it



NASCE UM NOVO MUNDO
DE COR E DE REFLEXOS 

BBColor Beauty é a nova coloração cosmética tom sobre tom nutritiva e 
sem amoníaco. 41 nuances brilhantes e intensas para realizar infinitas 
tonalidades e obter cabelos perfeitos, brilhantes e naturalmente belos. 
BBColor Beauty não oculta, mas antes anula as imperfeições, exaltando 
todos os reflexos e reforçando o brilho natural dos cabelos, graças à sua 
exclusiva combinação de ingredientes ativos e ao seu profundo poder 
reparador.

O RESULtADO é ULtRA-tRENDy,
COM UM FiNiSh BRiLhANtE E UM tOqUE SEDOSO

Nutri-Feel torna os cabelos sedosos, suaves e brilhantes, restabelecendo 
a dinâmica natural do cabelo graças à sua ação hidratante. Reduz a 
fricção entre as fibras capilares e melhora a superfície do cabelo 
danificado.

trimetilglicina hidrata profundamente os cabelos, protegendo-
os durante a coloração. Extrato da beterraba sacarina, atua como 
osmoprotetor e preserva a pele e os cabelos em condições de stress.

Luminescine aumenta significativamente a luminosidade dos cabelos, 
oferecendo uma cor cosmética de brilho excecional. Extrato da planta de 
Verbasco, capta e reflete a luz para um resultado extraordinariamente 
natural.

BBColor Beauty é perfeito para reavivar a cor, tonalizar os loiros e corrigir 
as tonalidades. Não clareia, funde-se naturalmente com a base e cobre 
até 50% dos cabelos brancos, oferecendo uma alternativa à clássica 
coloração ou um instrumento complementar para o hairstylist: usado 
em combinação com outras técnicas, dá vida a infinitas possibilidades 
criativas. 

Com BBColor Beauty, a coloração torna-se num verdadeiro tratamento 
cosmético para os cabelos. Cor vibrante, brilho extremo, reflexos 
multifacetados sem afetar a estrutura da fibra capilar graças à sua 
fórmula: SEM AMONÍACO / SEM PPD / SEM PARABENOS
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