O Ultraplex Nutra Color
protege a fibra capilar
durante os processos
oxidativos de coloração
e descoloração.

A tecnologia presente no Ultraplex Nutra Color permite
a descoloração e coloração dos fios diminuindo os
danos causados pela oxidação. Forma uma camada
protetora nos fios e essa camada é degradada pelo
oxidante no lugar dos fios. Diminui em até 80% os
danos causados pela oxidação, mesmo em cabelos já
danificados por outras químicas. Os aminoácidos
reparadores agem mais rápido que o oxigênio presente
na Água Oxigenada, possibilitando a mudança de cor,
mantendo a integridade da fibra capilar.

O Passo Nº 1
Princípio ativo: Blend super concentrado de
aminoácidos .

O Passo Nº 2
Princípio ativo: Óleo de Camelina Dourada
Rico emoliente, que possui em sua formulação
Vitamina E e Omega 3 que são excelentes
antioxidantes. Fornece nutrientes essenciais, promove
flexibilidade, nutrição intensiva e restaura a
bio.proteção natural dos fios (camada lipídica).

Medidas de utilização
• Descoloração: Adicione 3ml de Ultraplex para cada
20ml de Descolorante + 40ml de Água Oxigenada.
• Coloração: Adicione 3ml de Ultraplex para cada 60g de
Coloração + 90ml de Água Oxigenada.
• Tonalizante: Adicione 3 ml de Ultraplex para cada 60g
de Tonalizante + 120 ml de Água Oxigenada.
Rentabilidade: 10 a 12 cabelos

Perguntas frequentes:
Posso utilizar o Ultraplex com descolorante de outra
marca?
Sim, mas a medida deve ser respeitada.
O uso do Ultraplex interfere no clareamento dos fios?
Não.
Posso utilizar qualquer volumagem de água
oxigenada com o Ultraplex?
Sim. O Ultraplex foi desenvolvido para auxiliar o
clareamento saudável dos fios, independente da água
oxigenada utilizada.
Quando utilizado em coloração, o Ultraplex interfere
na cobertura de brancos ou na revelação da cor?
Não. A cobertura de brancos é a mesma, assim como a
cor da coloração. A diferença estará na saúde e na
durabilidade da cor nos cabelos.
O Ultraplex pode ser utilizado em outras químicas,
como progressivas e relaxamentos?
Não. Seu uso é restrito a procedimentos que utilizem
água oxigenada, pois o pH do Ultraplex é baixo e as
demais químicas apresentam o pH alto.
Posso utilizar o Ultraplex como tratamento para
cabelos elásticos?
Não, pois o cabelo pode enrijecer e quebrar devido à
carga de aminoácidos. Para esse fim, temos os produtos
da linha Cromatic e o SOS Advanced Osmium.

