Perlacolor PURITY ammóniamentes hajfesték:
Használati útmutató: fémmentes keverőtálban keverje el a PERLACOLOR PURITY festéket a GLICERINES OXYCREAM-mel,
amíg a megfelelő krémes állagot eléri. Főbb információk:
PERLACOLOR PURITY
Ősz haj fedésére,
sötétebb árnyalatok,
tónus a tónuson
Ősz haj fedésére, egy
árnyalat emelésére
Ősz haj fedésére, két
árnyalat emelésére
Ősz haj fedésére,
három árnyalat
emelésére
Tónus a tónuson
Pasztell árnyalatok:
szőkített haj
tonizálására

OXYCREAM

HATÓIDŐ

50 ml

50 ml 10vol. (3 %)

25-35 perc

50 ml

50 ml 20 vol. (6%)

35-40 perc

50 ml

50 ml 30 vol. (9%)

30-40 perc

50 ml

50 ml 40 vol. (12%)

40-45 perc

30 ml

60 ml 10 vol. (3%)

15-30 perc

30 ml

60 ml 6 vol. (2%)

3-10 perc

Fontos: a mennyiség számításánál figyelembe kell venni a haj hosszát és tömegét. TELJES HAJ FESTÉSE esetén: a keverék
felvitelét a fej hátsó részénél kezdje 2 cm-re a fejbőrtől, majd haladjon tincsenként az egész haj befedéséig. Hagyja hatni
20 percig és igény szerint készítsen elő másik színt a felvitelhez. Hagyja hatni újabb 30 percig, azaz így összesen 50
percnyi hatóidőre lesz szükség. LENÖVÉS FESTÉSÉRE: Haladjon a fej első részétől a nyak irányába. Hagyja hatni 40-45
percig. ÉRZÉKENYSÉGI TESZT: különösen érzékeny bőr esetén előzetes teszt szükséges. Tisztítson meg egy kicsi
bőrfelületet a fül mögött vagy a könyökhajlatban, vigyen fel egy kisebb adag terméket (festék és oxidálószer keveréket)
és várjon 48 órát, anélkül, hogy lemosná. Duzzanat, viszketés vagy bőrpír esetén kérje ki orvosa tanácsát.
Figyelmeztetés: a hajfestékek többféle allergiás reakciót is kiválthatnak. Olvassa el és kövesse a használati útmutatót. A
terméket ne használja 16 évnél fiatalabbak esetében. Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia
kockázatát. Ne használjon hajfestéket, ha kiütések vannak az arcán; ha érzékeny, irritált és sérült a fejbőre; ha valaha is
érzékelt allergiás reakciót hajfestés után; ha valaha is érzékelt allergiás reakciót ideiglenes „fekete henna” tetoválás
után. Keverési arány: 1+1. Használjon védőkesztyűt. Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére. Ne kerüljön
szembe. Amennyiben mégis szembe kerülne, alaposan öblítse ki. Tartsa távol gyermekektől.
ÉRZÉKENYSÉGI TESZT: különösen érzékeny bőr esetén előzetes teszt készítése javasolt 48 órával a festés előtt.
A használati útmutatót a doboz belsejében találja.
PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA!
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