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   Oxi Ouro Vol. 10. / Vol 10 Emulsão  
 perfumado extra de estabilizado. Compatível com todos os tipos de tinturao
branqueadoras. Com o óleo de coco, em que o cabelo fica macio sem ser demasiado
atacado por agentes de branqueamento e corantes utilizados na mistura.
Especialmente adequado para tingimento Nat Color. 
 Como usar: Use de acordo com as instruções na embalagem do produto damiscelare.
Use as luvas. 
 1000ml 
 250 ml  

  Oxi Ouro 20 Vol. / Vol 20 Emulsão 
Oxidante creme perfumado extra de estabilizado. Compatível com todos os tipos de
tinturao branqueadoras. Com o óleo de coco, em que o cabelo fica macio sem ser
demasiado atacado por agentes de branqueamento e corantes utilizados na mistura.
Especialmente adequado para tingimento Nat Color.
Como usar: Use de acordo com as instruções na embalagem do produto damiscelare.
Use as luvas.
Garrafa 1000ml
Garrafa de 250 ml 

  Oxi Ouro Vol. 30. / Vol 30 Emulsão 
Oxidante creme perfumado extra de estabilizado. Compatível com todos os tipos de
tinturao branqueadoras. Com o óleo de coco, em que o cabelo fica macio sem ser
demasiado atacado por agentes de branqueamento e corantes utilizados na mistura.
Especialmente adequado para tingimento Nat Color.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa 1000ml
Garrafa de 250 ml 

  Oxi Ouro 40 Vol. / Vol 40 Emulsão 
Oxidante creme perfumado extra de estabilizado. Compatível com qualquer tipo de
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corante ou branqueadoras. Com o óleo de coco, em que o cabelo fica macio sem ser
demasiado atacado por agentes de branqueamento e corantes utilizados na mistura.
Especialmente adequado para tingimento Nat Color.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa 1000ml
Garrafa de 250 ml 

  Oxi Ouro Detector Doce 2,7% 
Oxidante creme perfumado extra de estabilizado para cores específicas tom sobre tom.
Com o óleo de coco, em que o cabelo fica macio sem ser demasiado atacado por agentes
de branqueamento e corantes utilizados na mistura. Especialmente adequado para
tingimento Nat Color.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa 1000ml
Garrafa de 250 ml 

  Oxi Ouro Detector Além disso Vol 25 
Oxidante creme perfumado extra de estabilizado. Compatível com qualquer tipo de
corante ou branqueadoras. Óleo de coco Horace em que o cabelo fica macio sem ser
demasiado atacado por agentes de branqueamento e corantes utilizados na mistura.
Especialmente adequado para tingimento Nat Color.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa de 1000 ml 

  Peróxido de Hidrogênio 20 Vol 
O peróxido de hidrogênio líquido de oxigênio extra cremosa perfumada estabilizado.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa de 1000 ml 

  Peróxido de Hidrogênio 30 Vol 
O peróxido de hidrogênio estabilizado líquido extra.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa de 1000 ml 

  Peróxido de Hidrogênio 40 Vol 
O peróxido de hidrogênio estabilizado líquido extra.
Como utilizar : Utilização de acordo com as instruções na embalagem do produto a ser
misturado. Use as luvas.
Garrafa de 1000 ml 
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