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FAQ 

Como atua o POWER-TIME?
POWER-TIME capta e vincula de forma eficaz e rápida as moléculas colorantes no córtex do cabelo, potencia-lhes a acumulação de 
pigmento, protegendo-as da oxidação precoce, regulando e otimizando os tempos de desenvolvimento da cor cosmética.

A fonte de calor danifica os cabelos durante o serviço técnico de coloração?
Não. É aconselhável usar sempre uma fonte de calor seco regulada à temperatura média.

Quantas aplicações podem ser feitas com uma embalagem?
Uma embalagem de produto permite, em média, 55 aplicações.

O resultado da cor com aplicação em tempos de emprego reduzidos é comparável ao resultado da aplicação padrão?
Na ausência de cabelos brancos e nos casos de percentagens baixas / médias de cabelos brancos, o resultado da cor obtido com a 
redução de 50% do tempo de pose (POWER-TIME + fonte de calor seco) é comparável ao resultado técnico de acordo com a aplicação 
padrão. 
No caso de altas percentagens de cabelos brancos resistentes / refratários, é aconselhado o uso de uma touca perfurada (conforme as 
instruções de utilização), associada à fonte moderada de calor seco, para obter um resultado ideal de cobertura.

É recomendável usar o POWER-TIME com Super Aclarantes?
O uso de POWER-TIME em mistura com Super Aclarantes não afeta o resultado final.

POWER-TIME pode ser utilizado para serviços de coloração consecutivos?
Sim, o POWER-TIME é um instrumento técnico eficaz que age sempre, realçando o resultado da cor cosmética, em total respeito pela 
fibra capilar.

POWER-TIME melhora a fixação da cor cosmética?
O serviço técnico de coloração profissional efetuado com a ajuda de POWER-TIME, de acordo com a aplicação padrão (tempos de pose 
padrão), oferece uma cor cosmética mais intensa e de maior  duração. Utilizado com tempos de pose reduzidos garante a fixação da cor 
comparável à fixação da aplicação padrão.



APLICAÇÃO COM FONTE DE CALOR PARA UMA REDUÇÃO 
DOS TEMPOS DE POSE

1/ Adicione uma dose de POWER-TIME (0,2 g) a cada 10 g de creme colorante e misture cuidadosamente*.

2/ Adicione o oxidante na quantidade correta (relação de mistura creme colorante / oxidante).

3/ Aplique a mistura colorante e exponha o cabelo a uma fonte moderada de calor seco.  O tempo de emprego começa com a exposição 
à fonte de calor.

 TEMPO DE EMPREGO: reduza para metade o tempo de pose  padrão.
 Por ex. tempo de pose  padrão = 30 minutos 
                           tempo de pose reduzido com POWER-TIME e fonte de calor = 15 minutos
 
CABELOS REFRATÁRIOS - NOTA
no caso de altas percentagens de cabelos brancos resistentes / refratários, aplique uma touca de plástico perfurada no cabelo (faça 10 
a 15 furos largos) antes de a expor à fonte de calor.

4/ Enxague abundante e cuidadosamente com água tépida. Prossiga com um champô específico e eventualmente com o condicionador.

*NOTA TECNICA - A correta dose e mistura de POWER-TIME com o creme colorante é determinante para obter o melhor resultado.

APLICAÇÃO PARA A SUPERIOR COBERTURA DOS CABELOS REFRATÁRIOS E 
A INTENSIFICAÇÃO DO REFLEXO

1/ Adicione uma dose de POWER-TIME (0,2 g) a cada 10 g de creme colorante e misture cuidadosamente*.

2/ Adicione o oxidante na quantidade correta (relação de mistura creme colorante / oxidante).

3/ Aplique a mistura colorante e prossiga com os tempos de emprego padrão previstos.

4/ Enxague abundante e cuidadosamente com água tépida. Prossiga com um champô específico e eventualmente um condicionador.

PARA UM SERVIÇO DE COR REFORÇADO

POWER-TIME
COLOR ACCELERATOR

Nasce POWER-TIME, inovador Óleo acelerador de cor dedicado aos serviços técnicos de coloração 
permanente, semipermanente e demipermanente que favorece uma cobertura superior dos 

cabelos brancos e refratários e intensifica o reflexo. 
Graças à sua base tecnológica rica, POWER-TIME Color Accelerator vincula de forma eficaz e rápida 
as moléculas colorantes no córtex do cabelo, protegendo-as da oxidação precoce, e promovendo no 

interior da fibra capilar o desenvolvimento de uma cor completa, intensa e duradoura.
POWER-TIME pode ser utilizado com qualquer marca de coloração para cabelos.

POWER-TIME COLOR ACCELERATOR: UTILIZAÇÃO DUPLA
 
1. Aplicação padrão sem fonte de calor
Adicionado ao creme colorante e misturado com o oxidante, o acelerador realça a plenitude da cor cosmética, garantindo um resultado sempre 
perfeito, mesmo no caso de cabelos muito resistentes e refratários.

2. Aplicação com fonte de calor
POWER-TIME oferece a possibilidade de reduzir os tempos de pose para os profissionais vinculados ao horário rigoroso do serviço de cor nos 
dias de maior afluência ao salão e para os clientes que desejam um serviço de cor, mas que têm pouco tempo disponível. 

Adicionado ao creme colorante, misturado com o oxidante e com o auxílio de uma fonte de calor seco, permite reduzir a 50% o tempo de 
emprego da coloração permanente, semipermanente e demipermanente, sem danificar a fibra capilar ou comprometer a sua estrutura.

50 ml - Cod. 1490

O complexo inovador promove a penetração e acumulação de pigmentos no 
interior da fibra capilar, graças à ação combinada de:
• ORGANOFOSFATO: potencia a deposição das moléculas colorantes no 
córtex do cabelo, protegendo-as da oxidação precoce.
• ÁCIDO OLEICO: apresenta elevada afinidade pelas moléculas colorantes e 
promove a sua penetração na fibra capilar, regulando e otimizando o tempo de 
desenvolvimento da cor cosmética. 
• MONOETANOLAMINA trabalha em sinergia com o organofosfato e o ácido 
oleico, promovendo o resultado técnico ideal de coloração.

Um precioso óleo vegetal de 
propriedades nutritivas e 
protetoras.

Atua como antioxidante e contribui 
para inibir a oxidação prematura 
das moléculas colorantes e garantir 
a oxidação gradual durante o 
processo de coloração.
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