IGORA ROYAL SENEA da Schwarzkopf Professional é uma coloração capilar oxidativa
para uso em couro cabeludo delicado.
IGORA ROYAL SENEA proporciona um conforto elevado do couro cabeludo, cientificamente
comprovado e proporciona adicionalmente 40 % (no caso dos tons moda) e 90% (no caso de
tons naturais) de cobertura de cabelos brancos, resultados de cor intensos e duradouros para um
serviço profissional de salão que satisfaz as diferentes necessidades dos clientes. Tendo como
marca principal IGORA ROYAL, IGORA ROYAL SENEA tem também uma elevada performance e
adicionalmente contém a Tecnologia SensoCalm.
A Tecnologia SensoCalm foi desenvolvida para máximo conforto do couro cabeludo e foi
criada com uma formulação de plantas suavizantes como o Extrato da Boerhavia Diffusa e uma
combinação de pigmentos de cor especialmente selecionados.

O QUE É IGORA ROYAL SENEA?
•	IGORA ROYAL SENEA é a 1ª coloração capilar certificada pela ECARF* como indicada para couro
cabeludo delicado.
•	Proporciona resultados de cor intensos, duradouros e cientificamente comprovados para o conforto do couro
cabeludo.
* A organização sem fins lucrativos ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) certifica produtos com o selo ECARF que demonstram a
melhoria e uma vida mais conveniente para pessoas que sofrem de alergias. A certificação com selo é baseada no critério usado para as mais recentes
descobertas científicas.

PARA QUE CLIENTES?
Clientes Existentes
•	Clientes que neste momento aceitam o desconforto durante
o serviço de cor por falta de uma melhor recomendação.
•	Clientes que atualmente só fazem serviços de coloração
demi-permanente (limitação na cobertura de brancos e
retenção da cor)
DICA:	
Ofereça IGORA ROYAL SENEA como um serviço
de cor especial para clientes com couro cabeludo
delicado, aumentando o lucro dos serviços oferecendo
um serviço diferenciador!

Novos clientes (de cor):
•	Clientes com couro cabeludo sensível que adoram tons
moda ou um aspeto natural e intenso de forma permanente.
•	Clientes preocupados que atualmente não fazem serviço de
cor por medo de desconforto do couro cabeludo durante o
serviço de cor.
•	Clientes de cor que deixaram de o fazer devido a irritações
e desconforto durante o serviço de cor.

A TECNOLOGIA SENSOCALM DE IGORA ROYAL SENEA
Agente Suavizante

Pigmento Capilar

Agente Alcalinizante

Em IGORA ROYAL SENEA o Extrato de
Boerhavia Diffusa é utilizado como um
agente suavizante. O Extrato desta planta é
um ingrediente ativo rico em hydroxybenzoic,
composto das raízes das plantas. Boerhavia
Diffusa é conhecida pelas suas propriedades
suavizantes e por restaurar a suavidade
da pele. Recomendado frequentemente e
utilizado em produtos de tratamento, oferece
um cuidado adicional à pele delicada
causado sobretudo por stresses externos.

A Formulação de IGORA ROYAL SENEA
é baseada no pigmento capilar Hydroxyethylp-Phenylenediamine Sulfate (HEP). É um
pigmento oxidativo que torna a coloração
capilar permanente e duradoura.
Esta formulação tem uma compatibilidade
com a pele comprovada e por isso, é
recomendada por dermatologistas.

IGORA ROYAL SENEA é sem amoníaco.
A monoethanolamina é utilizada como
Agente Alcalinizante. O Agente Alcalinizante
é responsável pelo aumento do volume
do cabelo e pela abertura das camadas
da cutícula, permitindo que os ingredientes
penetrem profundamente na estrutura do
cabelo. Em combinação com o peróxido de
hidrogénio, o pigmento natural chamado
Melanina é aclarado e é formada a coloração
capilar oxidativa.

O QUE NÃO É?

•	Uma coloração universal que não provoca alergias e por isso, ideal para todos os clientes. Não existe NENHUMA coloração
permanente oxidativa que não seja suscetível de provocar alergias. As alergias podem ocorrer a qualquer momento,
a qualquer cliente, tanto devido a ingredientes artificiais como naturais.
• Uma coloração em clientes com suspeita de alergias a colorações capilares: Assegure-se que questiona ao seu cliente se ele
teve alguma reação anterior a colorações capilares. Se sim, NÃO aplique qualquer coloração e recomende que faça um teste
de alergias junto de um dermatologista.

INSTRUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

•F
 aça sempre um Teste de Alerta de Alergias ou o Questionário de Consulta de Coloração do Cliente, sempre e antes
do uso do produto, mesmo em clientes que anteriormente tenham realizado um serviço de coloração com IGORA ROYAL SENEA.
• Leia sempre e siga as instruções de segurança.
• Para descartar eventuais reações, em pessoas alérgicas a p-Phenylenediamine (PPD) ou p-Toluenediamine (Toluene-2, 5-Diamine,
PTD), é recomendável que um dermatologista faça um pré-teste com o produto, antes da primeira aplicação de IGORA ROYAL
SENEA.
• No caso de uma reação adversa, anote sempre por favor o nº de lote do(s) respetivo(s) produto(s), guarde o(s) produto(s) para
posterior avaliação, faça uma fotografia da reação adversa e anote uma cronologia de sintomas com o tipo de sintomas (período
de tempo desde a aplicação até às reações, local dos sintomas).

DIFERENTES TIPOS DE REAÇÕES A COLORAÇÕES CAPILARES

Existem dois tipos de reações adversas que podem ser experienciadas: reações de irritação e reações alérgicas. "Alergia" é
um termo usado frequentemente de forma incorreta para descrever reações adversas ou de desconforto. Na realidade, muitos
clientes podem ter experienciado uma perceção de sensibilidade durante a coloração capilar no passado, mas apenas um
pequeno número destas reações podem ser chamadas alergias porque a maioria deve-se a irritações.
Para informações mais detalhadas, consulte por favor o nosso website: www.schwarzkopfpro.com

COLEÇÃO IGORA ROYAL SENEA
DIREÇÃO

-0

-5

-6

-65

-7

-86

9
9-0
Louro Extra
Claro

7

7-65
Louro
Médio Marron
Dourado

7-0
Louro
Médio

7-7
Louro
Médio
Cobre

6
6-5
6-6
Louro Escuro Louro Escuro
Dourado
Marron

5

5-86
Castanho
Claro Vermelho
Marron

5-0
Castanho
Claro

4

4-6
Castanho
Médio
Marron

3
3-0
Castanho
Escuro

Características

• Até 90% de cobertura de cabelos brancos com Tons Naturais
• Até 40% de cobertura de cabelos brancos com Tons Moda
• Até 2 tons de aclaramento

Proporção de mistura

1:1

IGORA ROYAL
Loção Ativadora

3% 10 Vol.
6% 20 Vol.

Tempo de Pose

30-45min

