
ALFAPARFMILANO.COM

Uma Blonde Experience
realmente completa com
a ALFAPARF MILANO.

1. Preparação
SCALP PROTECTOR The Hair Supporters
um sérum com ação protetora e lenitiva* no couro cabeludo, para 
oferecer conforto durante os serviços técnicos.  Sem perfume.
*Teste efetuado em 100 pessoas com couro cabeludo delicado, comparado com o mesmo serviço técnico 
realizado sem a utilização de Scalp Protector.

BOND REBUILDER The Hair Supporters
Creme que ajuda a preservar a fibra capilar durante 
os serviços técnicos: reduz eventuais danos e ruturas, 
preserva as ligações internas e melhora a resistência.

2. Descoloração
BB BLEACH: a linha inovadora de descoloração para obter resultados 
precisos e personalizados e que, além disso, respeita o bem-estar 
dos cabelos graças a uma tecnologia de proteção exclusiva.
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3. Tonalização
COLOR WEAR GLOSS TONER: garante um resultado 
translúcido que maximiza as nuances. Ideal para respeitar 
fielmente o resultado de uma descoloração. Color Wear Gloss 
Toner contém um ativo específico reestruturante à base de 
vinagre de maçã que coloca o bem-estar dos cabelos sujeitos a 
uma descoloração em primeiro lugar.

COLOR WEAR: garante 100% de cobertura e 
oferece um resultado de cor intensa. Ideal para 
uniformizar o resultado de uma descoloração. Color 
Wear contém um conjunto de óleos semi-fermentados 
de origem natural com propriedades nutritivas, 
antioxidantes, protetoras e anti-frizz.

SCALP AND FIBER RESTORER The Hair Supporters
Um fluido com dupla ação: ajuda a restabelecer o pH normal 
da pele alterado durante os serviços técnicos, restaura o 
equilíbrio correto da fibra e, ao mesmo tempo, sela as cutículas 
oferecendo nutrição e luminosidade.

PERFORMANCE MÁXIMA
Test
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Até + 103%
de brilho medido 

em cabelos
em movimento*

*teste instrumental realizado em cabelos tratados
com Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2)

em comparação com cabelos não tratados.

BRILHO DINÂMICO

Cabelos com até +13%
de força elástica 

depois de uma 
única aplicação*

*teste instrumental em cabelo tratado com a nova 
fórmula de Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2), 

em comparação com cabelo não tratado.

ELASTICIDADE

Cabelos até três vezes
mais fáceis de pentear

depois de uma única
aplicação*

*teste instrumental em cabelo seco,
após uma única aplicação da nova fórmula

de Color Wear Gloss Toner, em comparação com 
um dos concorrentes mais fortes do mercado.

PENTEABILIDADE

Cor mantida
até 90%

após 12 lavagens*

*teste instrumental em cabelo tratado
com a nova fórmula de Color Wear Gloss Toner

(nuance 08N), medição realizada após 12 lavagens.

COLORAÇÃO EM DEGRADÊ

TECHNICAL CHART 



Misturáveis com Pigments 
para infinitas possibilidades 
de cor.

FAMÍLIAS COR

5/20’1 : 2

+ 120 ml

STABILIZED 
PEROXIDE 
LIQUID

COLOR WEAR 
GLOSS TONER  9,5 Vol.

60 ml

MODO DE USAR 
• A textura da mistura permite uma aplicação
 tanto com pincel quanto com frasco com bico aplicador.
• É possível aplicar o produto tanto em cabelos secos  
 quanto em cabelos molhados. Para um resultado mais  
 intenso aplicar em cabelos secos. 
• Uma vez aplicado, a cor atinge o máximo da   
 intensidade em 20 minutos de pausa. Se enxaguar  
 antes desse tempo, o resultado será menos intenso.

Color Wear Gloss Toner 
CARACTERÍSTICAS:
• não clareia.
• não cobre cabelos brancos.
• deve ser usado exclusivamente
 com o ativador específico de linha.
 A proporção de mistura é de 1:2

NATURAIS CINZA IRISÉ DOURADO COBRE VERMELHO

CARTA DE CORES

OS REFLEXOS DE  ALFAPARF MILANO 
COMO LER AS NUANCES DE COLOR WEAR GLOSS TONER
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...e não só!

Serviço vegan gloss, enriquecido com 
um ativo reestruturante, para embelezar 
com reflexos ou exaltar a cor natural ou 

cosmética, graças ao uso de apenas Clear. 

VEGAN RE-GLOSS 

Combinação com os 
serviços de forma 

que poderiam alterar 
a cor cosmética, 
para neutralizar
ou revitalizar os 
cabelos loiros.

SHAPE FINISH 
Exaltação e 

valorização do 
branco e cinza 

natural.

GREY GLAZE 

A Evolução Natural do Gloss Toner

FÓRMULA INOVADORA E AVANÇADA
A expertise formulista da ALFAPARF MILANO deu vida 
a uma fórmula delicada no cabelo e ao mesmo tempo 
com boas perfomances.

NATURAL
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• * O zero indica que a altura de tom obtida é menos intensa em comparação com o que se   
 consegue com uma coloração tom sobre tom ou com uma coloração de oxidação em creme.
• ** Deve-se notar que as alturas de tom de Color Wear Gloss Toner indicam o resíduo de melanina  
 ideal no qual essa nuance deve ser aplicada para obter o resultado mais fiel à tabela de cores.  
 Por exemplo: 08 é adequado para um cabelo em que temos resíduos laranja-amarelo/amarelo;
 09 quando temos resíduos amarelo/amarelo palha; 010 quando temos resíduos amarelo palha/ 
 amarelo branco.
• Os números sucessivos ao ponto indicam a tendência de reflexo. Quanto mais perto eles estão  
 do ponto, mais intenso é o reflexo.
• Quando os números que seguem o ponto são os mesmos, significa que a nuance tem um reflexo intenso.
• O ‘0’ à frente do reflexo secundário indica um aligeiramento da intensidade do reflexo.

Tendência de reflexo 
primária: Irisé

Tendência de reflexo
secundária: Vermelho

Altura 
de tom**

O zero indica uma 
intensidade menor da 

altura de tom*

0 1 0 . 2 6

ARGININE PATENTED 
TECHNOLOGY
CColor Wear Gloss Toner 
apresenta uma fórmula 
inovadora com tecnologia 
patenteada:  
usa um alcalinizante de 
origem natural, a Arginina. 

O uso de arginina possibilitou a 
substituição dos alcalinizantes 
químicos mais usados e 
difundidos no mercado: amônia 
e MEA (Etanolamina).

INGREDIENTES ATIVOS
A fórmula foi enriquecida com:

Ativo à base de vinagre de maçã, com 
propriedades reestruturantes que:
o Repara e reestrutura a fibra dos   
 cabelos que sofreram processos  
 químicos ou estresse térmico
o Melhora a penteabilidade
o Reduz o pH e fecha as cutículas   
 amplificando o brilho.

Um complexo condicionante: 
o Com efeito antiestático
o Torna os cabelos lisos e macios.

TEXTURA LÍQUIDA
Textura líquida rápida de misturar 
e aplicar, excelente para uso com 
garrafas e para realizar serviços 
rápidos no lavatório. Também pode 
ser aplicada com pincel.

VEGAN
possui a reivindicação Vegan:  
é livre de ingredientes de 
origem e derivação animal.

FREE FROM
o FREE FROM AMÔNIA
o FREE FROM MEA (Etanolamina)
o FREE FROM SILICONES
o FREE FROM RESORCINOL

Frasco 60 ml

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES

Com 22 nuances 
exclusivas, desenvolvidas 
de forma direcionada e 
completa para todas as 
necessidades do mundo 
dos loiros, e graças ao seu 
acabamento translúcido 
e a uma gama de serviços 
especializada e precisa, é 
ideal para a realização de:

Blonde Menù...

Serviço de tonalização após 
os serviços de descoloração. 
Ideal para valorizar todas as 

tonalidades das mais variadas 
técnicas, principalmente 

as mais sofisticadas.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE

Color refresh específico para 
cabelos loiros com ativo 

reestruturante, para dar nova 
luz e revitalizar a cor entre um 

serviço e outro.

RE-BLONDE

Tonalização translúcida de 
comprimentos e pontas combinada 

com o serviço de coloração 
permanente (com Evolution of the 

Color3 ou Precious Nature Hair Color) 
ou o serviço Color Wear em creme na 
raiz para criar profundidade na raiz. 

COLOR BLENDS

Para enriquecer de reflexos e 
iluminar a cor natural de forma 
delicada sem alterar a cor de 

base natural.

PURE TONE

Uma nova linha pensada para aperfeiçoar a blonde experience: resultados 
translúcidos e naturais em que todas as tonalidades criadas com as técnicas 
de descoloração, mesmo as mais sofisticadas, são valorizadas ao máximo, 
para um loiro realmente multidimensional.
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RESÍDUO 
DE MELANINA
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