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KERA-TECHNOLOGY

A BELEZA DA COR PASSA 
PELA SAÚDE DOS CABELOS

BBColor Fusion é a nova coloração cosmética que colora os cabelos perfeitamente enquanto os nutre e 
reestrutura em profundidade. 58 nuances brilhantes e profundas para alcançar qualquer desejo de coloração 
em pleno respeito pela fibra capilar, para um cabelo simplesmente perfeito. 

Com BBColor Fusion a coloração que combina realmente um verdadeiro tratamento reestruturante do cabelo,  
transformando-se num serviço completo que visa a beleza total dos cabelos. 

O RESULTADO É
UM CABELO NATURAL,
LUMINOSO E PLENO.

BBColor Fusion é perfeito para obter uma coloração 
delicada, mas com um desempenho excepcional.
- Cobre perfeitamente os cabelos brancos.
- Garante a duração máxima com efeito long-lasting. 
- Realça a luminosidade da cor.
- Mantém o cabelo nutrido e naturalmente suave, 

coloração após coloração.

Além disso, o brilho da cor é realçado pela LUMINESCINE, um extrato da planta de Verbasco que 
captura e reflete a luz, aumentando significativamente a luminosidade do cabelo.

BBColor Fusion respeita a pele e os cabelos graças a uma fórmula exclusiva que combina princípios 
ativos nutrientes com complexos de origem natural e é LIVRE DE AMONÍACO 

Uma combinação de ativos de alto desempenho:

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.

NUTRI-FEEL

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.

TRIMETILGLICINA

Aminosilcomplex dá aos cabelos corpo, suavidade e um pentear 
imediato. 

AMINOSILCOMPLEx

A sua ação combinada transforma a coloração num tratamento de beleza.


