
 

 
 

 

Também conhecida como 

emulsão reveladora ou OX, a água 

oxigenada tem como base o Peróxido 

de Hidrogênio. É uma solução 

química utilizada para clarear os cabelos 

em conjunto com a amônia. Esta, em 

pó, é formada por hidrogênio e 

nitrogênio, cujas moléculas ultrapassam 

as cutículas das fibras capilares e 

rompem as partículas contidas no córtex. Por ser potente causa mais danos à estrutura 

capilar caso seja usada incorretamente. Por isso, a linha KOPEN KOLOR deve ser 

manuseada por profissionais responsáveis em salões de beleza. 

QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE AS VOLUMAGENS DA ÁGUA OXIGENADA? 

 Quanto menor o volume da água oxigenada, menor o poder de clareamento o 

produto possui. Então, as volumagens menores são utilizadas para tingir o cabelo com 

tintas escuras ou fazer decapagem, ou seja, remover resquícios de um pigmento 

indesejado. Ao passo que as volumagens maiores são utilizadas para clarear os 

cabelos, indo do castanho médio ao loiro platinado, dependendo de como está o se 

cabelo. Dependendo do caso, pode ser necessário fazer o processo em etapas para não 

promover o temido corte químico, a quebra dos fios.  

ÁGUA OXIGENADA 6 VOLUMES – 1,8%  

Por se tratar de uma volumagem extremamente baixa, não tem poder de 

abertura de tom no fio. Foi desenvolvida para duas situações; Na coloração, quando se 



 

 
 

deseja apenas tonalizar os fios; Na descoloração, para limpeza de cor, por exemplo, de 

cabelos esverdeados. E também em cabelos onde ainda não se obteve o fundo de 

clareamento necessário, mas a fibra não resistiria a um peróxido (ox) mais alto. 

 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 3% 

A água oxigenada de 10 volumes não possui força para clarear os cabelos, não 

importa o grau de clareamento. Por causa disso é comumente utilizada para fazer 

banho de brilho ou tonalizar os fios. Nestes dois exemplos capilares, a volumagem do 

produto em questão age apenas no sentido de neutralizar um reflexo indesejado nos 

cabelos, como, por exemplo, o amarelado e o alaranjado. Também é possível fazer 

decapagem, ou seja, remover um pigmento. 

 

ÁGUA OXIGENADA 20 VOLUMES – 6% 

Consegue clarear os cabelos em dois tons, dependendo de quais composições 

químicas eles já receberam. Em cabelos pretos, por exemplo, pode alcançar um 

castanho escuro avermelhado. Em cabelos loiros escuros, pode alcançar um loiro claro 

acobreado. A água oxigenada 20 volumes também é usada para cobrir 

cabelos brancos, escurecer os cabelos sem deixá-los avermelhados ou ainda minimizar 

reflexos amarelado e alaranjados. 

 

ÁGUA OXIGENADA 30 VOLUMES – 9% 

Clareia os cabelos em três tons. Em fios castanhos claros, por exemplo, pode 

alcançar um loiro claro acobreado. Já em loiros médios, pode alcançar um loiro bege 

amarelado. Para neutralizar estes reflexos e ter madeixas simplesmente loiras, deve-se 

tonalizar os fios com cores opostas ao laranja e ao amarelo, que são o azul e o roxo. Há 



 

 
 

quem faça duas descolorações em etapas com 30 volumes, agredindo menos os fios do 

que a água oxigenada 40 volumes. 

 

ÁGUA OXIGENADA 35 VOLUMES – 10,5% 

Tem poder de abertura de 2 a 3 tons. Foi desenvolvida especialmente para ser 

utilizada no preparo de descolorações, mechas e luzes. Formulada com pigmentos 

azuis, evita o amarelamento dos fios, facilitando os trabalhos realizados. 

 

ÁGUA OXIGENADA 40 VOLUMES – 12% 

É a maior volumagem disponível no mercado. Consegue clarear os cabelos em 

quatro tons, mas provoca danos, porosidade e ressecamento, ideal apenas para quem 

não possui as madeixas quimicamente tratadas e para quem segue corretamente o 

ciclo de cronograma capilar. Em cabelos castanhos claros, alcançará um tom loiro 

claríssimo dourado. Caso os fios suportem mais composições químicas, sem oferecer 

corte químico, pode-se chegar ao loiro bege acinzentado com um superclareador. 

Contudo, quem deseja alcançar um loiro platinado, vai precisar fazer uma segunda 

descoloração com água oxigenada 20 volumes. 

 

PÓ DESCOLORANTE  

Com óleo de macadâmia, óleo de argan, extratos de algas, aloe vera e extrato 

de camomila, clareia sem danificar. Tem ação rápida graças à tecnologia dust 

free, que clareia até oito tons e mantém os cabelos protegidos e hidratados durante 

todo processo de descoloração. Tem ação rápida, não estufa durante a aplicação e não 

escorre. 



 

 
 

 

 

 

PÓ DESCOLORANTE WHITE  

Desenvolvido para proporcionar maior abertura 

de tons, com máxima proteção de fibra e reposição de 

nutrientes. Permite uma melhor visualização do fundo de 

clareamento. Sua formulação possui maior estabilidade 

de massa (não infla), resultando em uma melhor 

aderência a filme ou papel alumínio. Para ser usado em 

técnicas de clareamento capilar. 

 

COMO ACONTECE O PROCESSO/REAÇÃO DE DESCOLORAÇÃO? 

 

O peróxido de hidrogênio (água oxigenada) reage com um produto alcalino em 

pó à base de amônia (pó descolorante) gerando uma reação de liberação de oxigênio 

nos fios, que oxida os pigmentos capilares ocorrendo a descoloração nos cabelos 

virgens. A descoloração de cabelos tingidos ocorre melhor por outro processo, o de 

decapagem. 

 

PROPORÇÕES/QUANTIDADES DOS PRODUTOS NA MISTURA 

 

Duas partes de água oxigenada para uma de pós descolorante. Já para o creme 

hidratante (KOPLEX), usa-se 10% da porção total da mistura. 



 

 
 

  

RELAÇÃO: QUANTIDADE DA MISTURA DESCOLORANTE COMPLETA X 

CABELO (considerando cabelo todo) 

- Cabelos curtos: 100 ~ 200 ml; 

- Cabelos médios: 200 ~ 300 ml; 

- Cabelos longos: 400 ~ 600 ml. 

 

DENOMINAÇÕES/NOMEAÇÕES DE DESCOLORAÇÃO 

 

- Descoloração suave 1 a 3 tons; 

- Descoloração médio-forte 3 a 7 tons; 

- Descoloração forte 7 a 9 tons (não deve ser feita em cabelos tingidos por ser muito 

intensa). 

 

DICAS PARA PRÉ DESCOLORAÇÃO 

- Deixe o cabelo o mais sujo possível, pois a oleosidade natural o protege de 

químicas; 

- Comprar a água oxigenada e o pó descolorante da mesma marca é o ideal, 

pois alguns podem conter tratamentos extras embutidos ou são auto complementares. 

 

COMO DESCOLORIR? 

 

1.  Misture o pó descolorante, a OX e o passo 1 do KOPLEX em um recipiente; 

2. Utilizando luvas adequadas, aplique sobre o cabelo utilizando a técnica 

escolhida; 



 

 
 

3. O tempo de ação deverá ser controlado pelo profissional, de acordo com o grau 

de clareamento desejado; 

4. Enxágue, lave com shampoo e aplique o passo 2 do KOPLEX.  

 

INTERVALOS ENTRE DESCOLORAÇÕES 

 

Se a primeira aplicação não chegou à cor desejada, aconselha-se descolorir uma 

vez a cada 4 dias, deixando o cabelo completamente sujo neste intervalo e tratando 

sempre que possível. Ou, é possível descolorir duas vezes em um mesmo dia, seguindo 

de uma hidratação profunda e evitando descolorir na próxima semana.  

 

DICAS PARA PÓS DESCOLORAÇÃO 

- Hidrate o cabelo depois de cada descoloração; 

- A cada duas colorações é ideal fazer uma reposição de queratina em um salão 

e sempre hidratar em casa. 

 

CORES E RESULTADOS COM DESCOLORAÇÃO 

COR DESCOLORAÇÃO (1X) 

Preto Castanho Claro com tons em castanho médio 

Castanho Vermelho Alaranjado com tons em castanho claro 

Castanho Claro Vermelho Alaranjado 

Ruivos médios/Vermelhos Amarelo Alaranjado 

Loiros escuros/Amarelo Alaranjado Amarelo 

Loiros médios/ Amarelo Amarelo Suave/Loiro Claríssimo 

Loiro Claro Amarelo Suave/Loiro Claríssimo 

 



 

 
 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1. Mechas, luzes e descoloração agridem os fios? 

R: Sim, a descoloração é um dos procedimentos que mais agridem os fios. Seja ela feita 

em todo o cabelo, em forma de mechas, de luzes, em cabelos naturais ou coloridos. A 

ação do pó descolorante com o oxidante abre as escamas dos fios e penetra no seu 

interior para retirar os pigmentos de dentro dos cabelos. Também pode remover tudo 

mais que o cabelo tiver, como proteínas, os aminoácidos e as vitaminas. Caso o pó 

descolorante e a água oxigenada não encontrem o que tirar de dentro dos fios, estes 

podem se partir ou ficar elásticos, porosos, desestruturados, muito ressecados, enfim, os 

prejuízos são muitos. 

Dica: Prepare os fios previamente e trate-os bastante depois, devolvendo o que foi 

perdido no procedimento. 

 

2. Qual volumagem usar? 

R: A volumagem do oxidante a ser usado vai depender da tonalidade dos cabelos e 

da cor desejada. Não existem diversos tipos de descoloração e, sim, diversos graus de 

descoloração; isso será determinado pela volumagem do oxidante e pelo tempo de 

exposição dos cabelos ao produto. 

 

 



 

 
 

 

3. Quanto tempo o produto deve agir nos fios? 

R: Quanto maior o tempo de ação e a volumagem do oxidante utilizado, maior 

será o clareamento e, dessa forma, maiores serão os danos. Quanto maior o 

clareamento, mais platinado, mais sensível e menos protegido seu cabelo ficará. Mais 

cuidado ele exigirá pós a descoloração. 

4. Por que fazer teste de mechas? 

R: Sempre. Através do teste de mechas, será possível determinar as condições dos 

fios para receberem o procedimento, bem como antever possíveis irritações, alergias 

ou lesões aos cabelos e couro cabeludo. 


