PHANTOM VORTEX
Coloração rápida com cores mais consistentes,
o agitador da coloração possui variação de
velocidade deixando sua coloração em movimento;
Controle de temperatura digital e individual nas 4
cubas, mostra a temperatura atual e desejada;
Revestido de aço inoxidável, evita o
superaquecimento mesmo com a tampa, não
transborda;
Mais prático, pois não precisa retirar as tampas
das cubas para tingir lentes.
220V

MÁQUINA - CODE: 10474
PLASTIC HOLDER - CODE: 10475
OPHTHALMIC HOLDER - CODE: 10476

PHANTOM 6V

PHANTOM 9V

MÁQUINAS DE COLORAÇÃO PHANTOM
Equipamento de coloração com rápido aquecimento;
Previne o derramamento durante a operação;
Possui cubas digitais com controle de temperatura uniforme de 15°C a 121°C;
Revestimento especial evita o aquecimento da máquina;
Vida útil mais longa, pois contém partes e peças de aço inoxidável;
Desenvolvido para laboratórios com grande demanda.

220V
MÁQUINA - CODE: 10472
PLASTIC HOLDER - CODE: 10475
OPHTHALMIC HOLDER - CODE: 10476

220V
MÁQUINA - CODE: 10473
PLASTIC HOLDER - CODE: 10475
OPHTHALMIC HOLDER - CODE: 10476
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UV 400 CAPLET

Super Proteção Antirrisco, é um revestimento resistente
utilizado por sbmersão fria.

Com uma pílula UV-400 Caplet pode-se fazer cubas
de 946ml de proteção UV-400 e, aproximadamente,
100 pares de lentes oftálmicas. As pílulas são mais
leves e mais fáceis de transportar, dessa forma, reduz
o custo de transporte. Vida útil da pílula de até 5 anos.

aviso
Não ingerir, use em área
ventilada, em caso de
contato com os olhos lave com
água em abundância,
se a irritação persistir
procure o médico.

A lente é mergulhada na solução por 2 - 3 segundos,
lavadas com água fria e limpas com um pano macio,
porporcionado um revestimento de longa duração com
pouco esforço e sem equipamentos de aquecimento.

MODO DE USAR
Use em um recipiente com tampa bem vedada e
matenha fechada quando não estiver usando;
Limpe a lente, mergulhe verticamente por 1 ou 2
segundos, retire o excesso e limpe a lente com o pano
limpo e seco ou com ar comprimido.

TRATAMENTO DRY DYE
MODO DE USAR

CODE: 10136

obs: somente para lentes cr-39

Agite bem e acrescente todo o conteúdo na cuba,
coloque um pouco d’água dentro do frasco para
retirar todo o excedente. Preencha a cuba com água
suficiente até completar aproximadamente 1 litro
(946ml).

Após atingir a temperatura ideal, deixe agir de
8 a 10 minutos. Retire a lente da cuba e enxágue
normalmente.

CODE: 10558

POTE COM 1 CÁPSULA

CODE: 10135

UV 400 PLUS
Elaborado especialmente para fornecer proteção UV
em lentes que vão receber tratamento AR Coating
(verniz/anti-risco). O UV 400 Plus também funciona em
todos os tipos de lentes, ou seja, lentes oftálmicas sem
tratamentos (uncoated) e lentes que já receberam.

Agite bem e aqueça a uma temperatura entre 92ºC e
94ºC.
Usando o Lens Holder, mergulhe as lentes
vagarosamente dentro da solução UV400+ PLUS por
alguns segundos.
O tempo de tratamento pode variar de acordo com
a dureza das lentes, temperatura, etc. Recomendamos
de 1 a 3 minutos para atingir uma proteção UV
de 98% a 380nm. O tempo de imersão depende
também do material das lentes.
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CORANTE PÍLULA

CORANTE DE ALTA DEFINIÇÃO
Com uma Pílula UV Caplet pode-se fazer cubas de
946ml de proteção UV e, aproximadamente, 100
pares de lentes oftálmicas.

Desenvolvido para proteger
qualquer tipo de lente
oftálmica. Centenas de
pares de lentes podem ser
tratadas com proteção UV-400.

MODO DE USAR
Utilize uma cuba limpa. Aqueça, aproximadamente,
1/3 (um terço) da cuba com água a uma temperatura
de 60º.

Procedimento normal de um tratamento.
Amasse a pílula mesmo dentro da embalagem e
coloque-a na cuba. Mexa até atingir a temperatura
entre 92ºC e 94ºC.

946ml

Procedimento normal de uma coloração;
Coloque a cápsula dentro da cuba com água;
Mexa até atingir a temperatura entre 92ºC e 94ºC;
Após atingir a temperatura ideal, deixe agir de 8 a 10 min.;
Retire a lente da cuba e enxágue normalmente.
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MODO DE USAR

TRATAMENTO ANTIRRISCO A FRIO

aviso
Não usar em equipamentos
elétricos, chamas/fogo
ou fonte de calor direta.
Usar em máquinas de
coloração comum.

As pílulas são mais leves e mais fáceis de transportar,
dessa forma, reduz o custo de transporte.

MODO DE USAR

CODE: 10411

Coloque uma pílula dentro da cuba com água e
aqueça até atingir a temperatura ideal,
aproximadamente, 92ºC a 94ºC.

CONTÉM 2 PÍLULAS
EM CADA ENVELOPE

CORANTE MOLECULAR CATALÍTICO
Os Corantes BPI são únicos no mercado.
Possui em sua estrutura componentes que deixam
a coloração estável e reduz o tempo de tingimento
das lentes oftálmicas. As moléculas se unem nas lentes
tornando parte de uma única estrutura.

Adicione todo o conteúdo do corante dentro da
cuba, para retirar o excedente coloque um pouco
de água dentro do frasco, agite bem e coloque o
restante dentro da cuba, acrescente água até o nível
apropriado de sua cuba e deixe aquecer entre 93°
e 96°.

Com esta coloração as lentes tem mais resistência a
arranhões. Para os clientes que desejam óculos escuros
com grau ou simplesmente uma lente para suavizar a
claridade e proteger seus olhos, temos uma infinidade
de cores. Os Corantes da BPI são o que há de mais
moderno atualmente em coloração para lentes
oftálmicas.

MODO DE USAR
Cada frasco de corante faz 1 litro de coloração
(946 ml).

CODE: 10551

300ml

Encha a cuba pela metade de água, aguarde o
aquecimento até 50°, nunca acima de 60°, pois isso
pode impedir a mistura total da tinta.
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CODE: 10412

88ml
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CORANTES DRY DYE
REFERÊNCIA MUNDIAL EM QUALIDADE DE TINTAS

PÍLULA

PÍLULA
®

BPI BLACK

®

PÍLULA
®

BPI SUN GRAY

®

BPI GRAY

BPI ABSOLUTE BLACK

®

™

PÍLULA

BPI BROWN

PÍLULA
®

BPI SUN BROWN

PÍLULA

®

SILOR AUTUMN BROWN

BPI RED

PÍLULA
®

BPI YELLOW

BPI ORANGE

PÍLULA
®

®

®

PÍLULA
®

BPI GREEN

BPI G-15

BPI VIOLET

AO ROSETONE

AO CRUX LITE

BPI GRAY-XP

PÍLULA
®

®

BPI PINK

BPI BLUE

PÍLULA

®

BPI SWISS CHOCOLATE

®

BPI JET BLACK

®

™

™

®

BPI AVIATOR BROWN-15

®

B & L BLUE

BPI LAVENDER

™

SUPER SHIELD D. BROWN

™

AO SUN VOGUE PLUM

CODE: 10058

POTE COM 1 CÁPSULA

®

BPI SILOR CRIMSON
76

AO CALO-LITE

®

BPI BROWN - XP

™

®

BPI SILOR LEMON

®

®

BPI ELECTRIC BLUE BPI ABSOLUTE BROWN
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CORANTES PREMIUM

CORANTES PERMADYE

CORANTE PREMIUM 48g
CODE: 10176

DISPERSANTE PREMIUM 30g
CODE: 10349

CORANTE PREMIUM 120g
CODE: 10175

COLORAÇÃO EM LENTES ORGÂNICAS
Problemas, Causas e Soluções!
Problema - Ao colorir uma lente surgem várias situações,
tais como:
Coloração cinza black - O seu resultado será de
tonalidade vermelha para temperatura baixa, abaixo
dos 90°C e tom azul para alta acima dos 95°C.
Coloração marrom Escuro - Seu resultado será de
tonalidade roxa para temperatura baixa e cinza para
temperatura alta.

CODE: 10452

118 ml
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Temperatura - Manter os 93°C se faz necessário para
o sucesso da coloração das lentes e também para que
não se altere a velocidade molecular da absorção das
cores primárias. Como acabamos de ver, mudanças na
temperatura, podem alterar a coloração final e causar
ainda outros transtornos. O uso da “Tabela de Correção de Cores”, às vezes se faz necessário mas alguns
problemas são incorrigíveis.

Causa - A Química dos corantes. A combinação desses
produtos químicos, chamados de tricomia, mistura
de maneira uniforme percentuais das três cores
primárias (vermelha, azul, amarela), determinando
quais comprimentos de onda de luz serão transmitidas
através da lente. O corante é usado em forma líquida
para que possa ser aquecido a 93°C e, além de
colorir, sua outra finalidade básica é abrir os poros da
mesma. São inúmeras as variáveis que influenciam no
resultado final, como:
Materiais das Lentes:
CR-39 - Devido à sua composição (Monômero), os
corantes podem penetrar com mais facilidade em
quaisquer tons de cores.
Alto Índice – (Totalmente diferente do CR-39) - Composição: Poliuretano. São envernizadas e podem também
receber o tratamento de coloração. Cuidado: A cor
da lente pode ser afetada devido a velocidade da
absorção.
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LENTE PLANA SOLAR

COLORAÇÃO EM LENTES ORGÂNICAS
Policarbonato - Praticamente inquebrável. Não pode
ser colorida, somente após a aplicação de Coating
(verniz) Tintável, uma película muito fina que somente
poderia receber cores claras.
Tipo de água - Jamais utilize água clorada (o cloro influência o corante). Caso seja utilizada a água de torneira
deve-se a mesma “descansar”.
Contaminação - Cuidado com a manipulação ao colorir as lentes, as pinças devem ser bem limpas após
cada coloração. Faça a assepsia com uso de álcool.
Também as lentes devem estar higienizadas, pois
as marcas das digitais poderão ocasionar manchas nas mesmas. Importante: tratar as lentes com
UV-400nm antes da coloração.
Densidade da cor - O cardápio de cores é extremamente variado. Sua funcionabilidade atende desde os
modismos, até demandas convencionais de conforto e estética, passando por uma completa gama de
lentes específicas para o trabalho e a prevenção de
acidentes. Nunca peça ao laboratório uma coloração
(colorir conforme amostra), enviando uma lente, provavelmente de uso do cliente ou da vitrine. Solicite as
colorações padrões do fabricante como: (G-15; Marrom; Cinza; etc...), devido as grandes inconveniências
acima citadas..
Solução - Qualidade do corante. Estar dentro dos padrões internacionais. Os corantes BPI, Dye e Premium
vem pronto para usar na coloração de lentes orgânicas.
A escolha das lentes - As colorações de lentes por necessidades funcionais são usadas para reduzir enxaquecas, dores de cabeça, fotofobia, etc. Podem ser
feitas também apenas para combinar com a armação,
realçar a cor dos olhos, cobrir rugas, etc.

modo de usar
Despeje o conteúdo de acordo com as instruções do
fabricante em uma cuba de inox ou vidro limpa, sem
resíduos de corantes anteriores.
Em sua grande maioria, os equipamentos de coloração
utilizam o sistema de “banho maria”, ou seja, utilizam
água ao invés de glicerina. Este sistema, antiquado, faz
com que exista um retardamento no tempo de ebulição,
influenciando diretamente no resultado da coloração,
causando o “Dicroísmo” (fundo vermelho).
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Sugestão de equipamentos: Prefira os com microprocessador, pois o mesmo garante uma temperatura constante de 93°C.
Radiações - Os efeitos da radiação UV são acumulativos.
Quanto mais seus olhos se expõem aos raios UV,
maiores serão os riscos com o passar dos anos. É
aconselhável, portanto, o uso de óculos escuros de boa
qualidade e que ofereçam proteção adequada, de
preferência com tratamento UV-400nm. A incidência
destes raios ocorre não apenas durante o verão, mas
durante todo o ano e todos estão sujeitos aos seus
efeitos nocivos. Os riscos aumentam na praia, no mar e
na montanha nos horários entre 11h e 15h.
Aréa de Trabalho - Limpa e livre de manchas.
Iluminação - Lâmpadas de espectro total próximo
ao índice do sol que é de 100w. A luz fluorescente
(lâmpada), oculta os tons vermelhos (diferente da luz
solar).

CORRIGIR COM
CORANTE

CINZA

G 15

MARROM

CINZA BLACK

INCOLOR

MARROM BLACK

LENTE PLANA SOLAR CR39 CURVA BASE 6 - 76MM
CODE

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

COR

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

CINZA

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

G 15

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

MARROM

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

CINZA BLACK

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

MARROM BLACK

10728

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM

CR-39

6.00

76 MM

INCOLOR

LENTE PLANA SOLAR CR39 CURVA BASE 8 - 76MM
CODE

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

COR

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

CINZA

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

G 15

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

MARROM

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

CINZA BLACK

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

MARROM BLACK

10729

LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM

CR-39

8.00

76 MM

INCOLOR

CORES
ESCURAS

FICOU

CINZA

VERDE

ROSA

CINZA

ROXO

AMARELO

CINZA

AZUL

MARROM

CINZA

MARROM

AZUL

MARROM

VERMELHO

CINZA DEPOIS AZUL

MARROM

CINZA OU ROXO

AMARELO

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

COR

VERDE

VERMELHO APÓS
AZUL

CODE

MARROM

10730

LENTE PLANA SOLAR POLi CB600 76MM

POLICARBONATO

6.00

76 MM

CINZA

MARROM

AZUL

ROSA APÓS AMARELO

10730

LENTE PLANA SOLAR POLi CB600 76MM

POLICARBONATO

6.00

76 MM

G 15

10730

LENTE PLANA SOLAR POLi CB600 76MM

POLICARBONATO

6.00

76 MM

MARROM

LENTE PLANA SOLAR POLI CURVA BASE 6 - 76MM

VERDE

AMARELO

AZUL

VERDE

AZUL

MARROM / AMARELO

VERDE

MARROM

AZUL

VERDE

CINZA

REMOVER A COR

CODE

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

COR

G-15

VERDE

ROSA

10731

LENTE PLANA SOLAR POLi CB800 80MM

POLICARBONATO

8.00

80 MM

CINZA

G-15

AZULADA

AMARELO

10731

LENTE PLANA SOLAR POLi CB800 80MM

POLICARBONATO

8.00

80 MM

G 15

G-15

ACASTANHADO

AZUL

10731

LENTE PLANA SOLAR POLi CB800 80MM

POLICARBONATO

8.00

80 MM

MARROM
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LENTE PLANA SOLAR POLI CURVA BASE 8 - 80MM
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LENTE PLANA SOLAR DEGRADÊ

BPI - DRIVERS DAY TINT
Sua lente oftálmica mais versátil, DRIVERS DAY
TINT, protege e melhora a sua visão durante o dia,
independentemente das condições meteorológicas.
Ajustando-se automaticamente às mudanças de luz, é
a escolha ideal para qualquer condição climática, seja
de chuva, neblina ou luz solar brilhante.

CINZA

VERDE

MARROM

O DRIVERS DAY TINT é a coloração favorita entre
os motoristas profissionais, militares e pilotos comerciais
em todo o mundo. Se optar pelo gradiente, a lente
oftálmica deve ser tratada com UV antes de ser tingida.

A tecnologia em todas as lentes DRIVERS DAY TINT
coloca você em uma estrada de alto padrão.
Uma estrada onde seus olhos serão livres de tensão
e fadiga. Onde tudo é nítido e claro de se observar.
Onde o estilo e a qualidade combinam para oferecer
a melhor visão do mundo. Bem-vindo ao DRIVERS DAY
TINT.

CODE: 10608

118ml

LENTE PLANA SOLAR DEGRADÊ
CODE

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

11431

LENTE PLANA SOLAR DEGRADÊ CR39 76MM

CR-39

6.00

76 MM

11432

LENTE PLANA SOLAR DEGRADÊ CR39 76MM

CR-39

8.00

76 MM

LENTE PLANA SOLAR FILTER VISION

BPI - FILTER VISION 450 WINTER SUN
Melhor visibilidade à noite e durante o dia, segurança
garantida. Além da perda dos detalhes das imagens,
à noite a percepção de profundidade de campo
também é menor. O motorista ou ciclista deve tomar
muito cuidado, especialmente com os pedestres.

CODE: 10283

118ml

Lente adequada para dirigir
à noite, aumentando o
contraste dos objetos e
tornando-os mais visíveis.

modo de usar
Agite bem. Coloque todo o conteúdo do frasco
dentro da cuba de 1 litro (946ml) já aquecida;

Filter Vision 450

Adicione água dentro de frasco para retirar todo o
excedente e acrescente na cuba. Preencha com água
até atingir a quantidade adequada;

LENTE PLANA SOLAR
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CODE

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CURVA BASE

DIÂMETRO

11433

LENTE PLANA SOLAR filter vision

CR-39

6.00

71 MM

11434

LENTE PLANA SOLAR filter vision

CR-39

8.00

76 MM

11435

LENTE PLANA SOLAR filter vision

cr-39

6.00

76 mm
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Mexa a coloração e aqueça a uma temperatura
entre 92ºC e 94ºC.;

AVISO:
Evite contato com a pele. Se
o produto entrar em contato
com os olhos, lave
imediatamente com água. Se a
irritação persistir, procure
auxílio médico.

Limpe bem as lentes antes de colocá-las na cuba,
deixe agir de 12 a 20 minutos, de acordo com a
densidade da cor;
Verifique se as lentes estão de acordo com o
desejado, repita a operação se necessário.
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SPOTLESS

WATER SOFT

Reduz pontos e manchas em lentes High Index
(COATED) e Lentes oftálmicas normais de resina
(HARD RESIN).

O Water Soft modifica a parte química da água,
ou seja, funciona como um agente sequestrante e
multivalente de metais de íons.

Pare com as manchas irregulares e pontos brancos.
Algumas lentes com tratamentos (hard coated)
podem apresentar manchas irregulares, pontos
esbranquiçados e variações incomuns devido a
cargas iônicas irregulares nas superfícies das lentes.

Melhor qualidade da água, excelente tingimento para
o alcance de uma coloração ideal. Mantém a cor
padrão por um período maior.
CODE: 10539

modo de usar

473ml

Essas dificuldades encontradas na superfície das
lentes podem ser minimizadas usando uma tampa
cheia de Spotless a cada cuba (946ml). Mantém a
cor padrão por um período maior.

Use como uma solução na superfície das lentes, acrescente apenas algumas gotas (5 -10) para cada cuba
de 946ml;

modo de usar

A coloração não precisa estar necessariamente aquecida. Mantém a cor padrão por um período maior;
A quantidade pode variar, de acordo com a qualidade da água que estiver sendo usada.

Usar uma tampa cheia em cada cuba (946ml);
Aviso:
Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos,
lave imediatamente com água. Se a irritação persistir,
procure auxílio médico.

RED OUT
O Red Out ajuda a eliminar um dos problemas mais
comuns nas colorações, ou seja, os tons vermelhos nas
lentes cinza-escuras ou marrom-escuras.
Esta correção pode ser alcançada mergulhando as
lentes oftálmicas por alguns segundos dentro da cuba
aquecida com Red Out.

modo de usar
CODE: 10536

118ml

Agite bem antes de usar. Coloque todo o conteúdo
dentro de uma cuba com 946ml tire todo o excesso
colocando um pouco d’água dentro do frasco. Agite
bem e aqueça com temperatura entre 92ºC e 94ºC.
Limpe bem as lentes antes de fazer a correção;
Coloque a lente dentro da solução por apenas alguns
segundos, de acordo com a densidade da cor;
Verifique a coloração das lentes e repita a operação,
se necessário.

Aviso:
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Sua vida útil termina quando trocar a coloração.
Melhor utilizado em lentes mais escuras onde os
pontos brancos e manchas são mais fáceis de serem
vistos.
Aviso:
Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos,
lave imediatamente com água. Se a irritação persistir,
procure auxílio médico.

CODE: 10541

236ml

POLYPREP
Para a preparação em lentes de policarbonato sem
revestimentos (uncoated Lenses).
O PolyPrep é um banho primário que prepara as
lentes oftálmicas de policarbonato para um tingimento
uniforme. Dilua com água.
CODE: 10532

modo de usar
Dilua 25ml para cada litro (946ml) e deixe agir
por aproximadamente 15 segundos. Não precisa
enxaguar, apenas deixe escorrer todo o excedente.

946ml

Aviso:
Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos,
lave imediatamente com água. Se a irritação persistir,
procure auxílio médico.

Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos,
lave imediatamente com água. Se a irritação persistir,
procure auxílio médico.
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NEUTRALIZER COLOR

LENS PREP II

GLICERINA ECONÔMICA

Condiciona as lentes plásticas com um agente
ionizador especial que deixa uma carga positiva
na superfície das lentes. Isso permite que as lentes
absorvam rapidamente e uniformemente a carga
negativa dos corantes BPI. Condiciona as lentes
oftálmicas antes de serem tingidas.

Fluído transferidor de calor utilizado em máquinas de
coloração

O Lens Prep II dissolve óleo e graxa, pode ser usado
frio também, porém seu desempenho é melhor quando
aquecido na sua máquina de coloração. O Lens Prep II
é um concentrado e deve ser diluído.
Esta diferença atrai os íons dos corantes para a
superfície das lentes oftálmicas, consequentemente,
uma melhor absorção é atingida.

CODE: 10531

Descolore centenas de lentes oftálmicas. Econômico e
fácil de usar.

CODE: 10180

CODE: 10178

1Kg

1L

946ml

modo de usar
Usar 25ml para cada litro (946ml) de água. Deixar agir
por aproximadamente 30 segundos. Pode ser usado
em qualquer tipo de lente. Deve ter atenção para não
colocar muito, ou riscos podem aparecer na superfície
das lentes;
Deve ser trocado a cada 3 ou 4 dias, dependendo
da forma de usar e quantidade de lentes que estão
sendo tratadas. Não enxágue ou limpe as lentes
depois de usar o Lens Prep II, caso isso ocorra, sua
eficiência não será a desejada.

LENS HOLDER - TORRE DE COLORAÇÃO
SINGLE

PHANTOM T340

BOUNCER LENS HOLDER II

GRANDE - 20,3cm CODE: 10448
MÉDIO - 14,9cm CODE: 10449
PEQUENO - 9,52cm CODE: 10450

CODE: 10475

CODE: 10445

UV LENS HOLDER II

BOUNCER SLANT
LENS HOLDER II

LENS HOLDER
SUPORTE

CODE: 10557

CODE: 10447

Aviso:
Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos,
lave imediatamente. Se a irritação persistir, procure
auxílio médico.

COLOR DEVELOPER
Dispersante - Prolonga a vida útil dos corantes.
Acrescente algumas gotas do Color Developer
diariamente a sua coloração para que tenha cores
mais vivas e consistentes. Reduz traços e manchas nas
lentes oftálmicas.
CODE: 10537

118ml

Aviso:
Evite contato com
a pele e se houver
contato com os olhos,
lave imediatamente
com água. Se a
irritação persistir,
procure auxílio
médico.
86

Elimina a acumulação de tinta sem interferir na
coloração e ainda deixa os pigmentos suspensos para
uma coloração uniforme.

modo de usar
Acrescente algumas gotas do Color Developer
diariamente na coloração para obter os benefícios.
Usar com a cuba já aquecida.
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CODE: 10173
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