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O Spray Matizador é indicado para neutralização de tons amarelados indesejáveis de
cabelos loiros naturais ou descoloridos, recuperando a cor acentuada e vibrante. Elaborado
com Extrato de Açaí, Acerola e Uva, possui ação emoliente e antioxidante, promove
maciez, maleabilidade e brilho. Os cabelos adquirem aspecto saudável, cor revitalizada e
radiante.
Modo de usar: Agite antes de usar. Borrife o spray sobre os cabelos limpos e úmidos. Com o
auxílio de um pente, distribua uniformemente o produto por todo o cabelo. Deixe agir de 3 a
5 minutos. Finalize com o auxílio de uma escova ou prancha.

Spray
Blond
Neutraliza tons
amarelados
Efeito Perolado

Composição:

Precauções: Uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de alergia a
qualquer um dos componentes da fórmula, suspenda o uso.
Lote e Validade: vide impressão na embalagem.

Fabricado Exclusivamente para
Dwell’x Cosméticos
SAC - (16) 2133-6200 RAMAL 206

Por:T.C.I. Indústria Cosmética Ltda EPP
CNPJ: 07.239.476/0001-29 - AF: 2.04076-6
Rua Caetano Lombardi, 2130 - CEP 14403-130 - Franca-SP
Resp Téc: Luiz Antônio Tonin CRQ: 004248251
Processo:
| Indústria Brasileira

300 mL

O Spray Platinum é indicado para neutralização de tons alaranjados indesejáveis de cabelos
loiros naturais ou descoloridos, atribuindo um efeito platinado.
Modo de usar: Agite antes de usar. Borrife o spray sobre os cabelos limpos e úmidos. Com o
auxílio de um pente, distribua uniformemente o produto por todo o cabelo. Deixe agir de 3 a
5 minutos. Finalize com o auxílio de uma escova ou prancha.
Composição:

Spray
Platinum
Neutraliza tons
alaranjados
Efeito Platinado

Precauções: Uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de alergia a
qualquer um dos componentes da fórmula, suspenda o uso.
Lote e Validade: vide impressão na embalagem.

Fabricado Exclusivamente para
Dwell’x Cosméticos
SAC - (16) 2133-6200 RAMAL 206

Por:T.C.I. Indústria Cosmética Ltda EPP
CNPJ: 07.239.476/0001-29 - AF: 2.04076-6
Rua Caetano Lombardi, 2130 - CEP 14403-130 - Franca-SP
Resp Téc: Luiz Antônio Tonin CRQ: 004248251
Processo:
| Indústria Brasileira

300 mL

