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          Manter o cabelo, colorido ou descolorido, bem hidratado e radiante é algo que 

exige muito cuidado. Após um tempo de coloração ou descoloração, a oxidação dos 

fios faz com que o cabelo atinja um aspecto desvitalizado, isso acontece devido aos 

danos causados pela exposição ao sol, poluição, umidade, entre outros. Por esse 

motivo, tratamentos profissionais no salão de beleza e manutenção caseira são 

prioridades para manter o cabelo sempre bonito. 

         A LINHA DE MATIZAÇÃO INTENSY é uma linha de coloração direta em creme à 

base de substâncias colorantes, ideal para trabalhos personalizados e 

criativos. Oferece cores únicas, vibrantes e infinitas combinações. Possui fórmula 

delicada e não contém amônia, permitindo colorir o cabelo de modo temporário, além 

de garantir a saúde da fibra capilar. A principal característica desse produto são suas 

propriedades antioxidantes, ou seja, que atrasam o envelhecimento do cabelo, 

prolongando a durabilidade da cor. Os matizadores são produtos mais conhecidos no 

universo das loiras, porém também existem versões para as ruivas e morenas.  

A máscara MATIZADORA INTENSY possui um complexo proteico com 10 

aminoácidos que reconstroem, fortalecem e estruturam os fios. Sua fórmula é 

altamente hidratante, fornece nutrientes que ajudam na recuperação dos fios 

danificados e recupera o cabelo dos danos causados pelos processos químicos. A 

máscara MATIZADORA INTENSY cria uma camada protetora ao redor do fio, o que 

reduz o frizz e protege a cor do cabelo. 

 Para aplicar a máscara MATIZADORA INTENSY, lave o cabelo com o shampoo 

desejado, retire o excesso da água e separe em mechas. Aplique o produto da raiz até 

as pontas. Deixe a máscara agir por alguns minutos e enxague bem.  

 

        O resultado é um cabelo altamente hidratado, brilhoso, com a cor intensa e 

revitalizada. 
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 INTENSY WHITE  

Desenvolvida para neutralizar os indesejáveis tons 

amarelados e alaranjados dos cabelos loiros descoloridos ou 

mechados, resultando em cabelos platinados. Com efeito de longa 

duração, a MÁSCARA INTENSY WHITE é, além de um matizador, 

um tratamento de fios que restaura o córtex e a cutícula capilar, 

promovendo brilho e maciez. 

 INTENSY RED  

Intensifica o tom vermelho tão desejado pelas 

mulheres, com extrema hidratação aos fios. Possui uma 

combinação de pigmentos balanceados que resultam em 

cores vivas e intensas de forma simples, rápida, segura e de 

longa duração. Indicada para cabelos vermelhos, acobreados 

e ruivos sem passar pelo processo de descoloração. 

 

INTENSY BLACK  

Indicada para matizar cabelos pretos, recupera a força, 

resistência e flexibilidade natural dos fios, deixando-os mais 

macios e brilhantes. Contém um blend de ativos que atuam na 

sustentação dos pigmentos e no processo de nutrição e 

hidratação dos fios. É uma máscara de tratamento altamente 

hidratante, restaura a elasticidade natural e protege contra as agressões 

externas. Possui silicones que se depositam sobre o fio do cabelo, formando um filme 

de proteção, reduzindo frizz, protegendo da cor e proporcionando brilho intenso e 

toque sedoso. 
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INTENSY BROWN  

Foi desenvolvida para revitalizar o tom dos cabelos 

coloridos. Com o tempo, a coloração perde toda a intensidade, 

brilho e a nuance da pigmentação por interferência do sol, do calor 

e da própria lavagem no dia a dia, deixando os cabelos com um 

tom opaco e sem vida (principalmente as cores fantasia - que 

tendem a desbotar mais rápido). Possui pigmentos que realçam cor 

e brilho. Por ser uma máscara de tratamento, hidrata os fios e devolve os nutrientes 

perdidos nos processos químicos. Une todos os resultados esperados em um produto 

cosmético em um só passo: 

- Colore mechas ou reflexos; 

- Colore cabelos precedentemente descoloridos; 

- Proporciona incríveis reflexos aos cabelos coloridos. 

 

INTENSY ORANGE  

É indicada para cabelos ruivos. Recupera a força, 

resistência e flexibilidade natural dos fios, deixando-os mais 

macios e brilhantes. Com blend de pigmentos vermelhos e 

amarelos, atua na revitalização dos tons alaranjados em 

cabelos ruivos. Possui silicones que se depositam sobre o fio 

do cabelo, formando um filme de proteção, promovendo 

redução do frizz, proteção da cor, brilho intenso e toque 

sedoso. 
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INTENSY MARSALA 

Possui em sua composição componentes que hidratam e 

protegem os fios, evitando a degradação da cor e mantendo as 

propriedades estruturais e sensoriais dos cabelos, como 

suavidade e brilho. Intensy Marsala também confere vida à sua 

cor natural, reavivando a cor dos fios entre as colorações.  


