
De PHYTO-kteurexperten creeierden de 1" permanente kteuring met

mooi haar geeft, en tegelijk zacht is voor de hoofdhuid.

KLEURRESULTAAT: PHYToCOL0R is verrijkt met een unieke mengeting van ptantaardige pigmenten, afkomstig van vijf kLeurptanten die werden
gese(ecteerd voor hun superieure kteurkracht. Hun hoge concentratie in de pigmentbasis - naargetang de kleur tot 74% - garandeert een intense,

natuurtijke kteur met subtie[e Lichtrefl.ecties en werkt als een glansboosten De kteur veryaagt niet en dekt 100o/o grijze haren vanaf de 1'toepassing.

RESPECT & C0MFoRT VoOR H0OFDHUID EN HMRVEZEL: het extract van jujubeschors en de Epa[inerM zijn respectievel.ijk gesetecteerd om hun

katmerende en hydraterende werking en de irritatie- en jeukwerende eigenschappen.

VERZoRGD & MoOl HAAR: twee kostbare olidn, jojoba en monol, verzorgen en voeden de haarvezel intensief en diepgaand, en geven het haar een

uitzondertijke gtans.

Enkel gebruiken voor het kteuren van haar. Niet gebruiken voor het
kteuren van wimpers en wenkbrauwen. Het niet opvotgen van deze
instructies kan [eiden tot btindheid. Dit product is niet bestemd voor
gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Zwarte tijdetijke tatoeages met
henna kunnen het risico voor attergie verhogen.

I
.u huiduitstag in uw gezicht hebt of ats uw hoofdhuid gevoetig,

geirriteerd of beschadigd is.

. u na het kleuren van uw haar a[ eens een attergische reactie hebt gehad.

. u in het verteden een reactie hebt gehad op een zwarte tijdeLijke
tatoeage met henna.

HUIDALLERGIETEST

48 UUR VOOR ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DIENT EEN

GEVOELIGHEIDSTEST TE WORDEN GEDAAN

Breng met een wattenstaafje een klein beetje kteurcrdme in een

dun laagje op een proefptekje van 1 cm2 op de binnenkant van

uw onderarm of achter uw oor aan. HerhaaI deze toepassing 2

a 3 keer en laat de creme tussen de toepassingen drogen. Stuit
zorgvutdig de tube met kteurproduct. Wacht 48 uur zonder het
proefpLekje te wassen, te bedekken of aan te raken. lndien u in
deze periode abnormate reacties zoals rode vtekken, jeuk of

zwettingen op of rond het proef ptekje constateert, GEBRUIK DIT

KLEURPRODUCT DAN NIET. Afwezigheid van een reactie op deze

test biedt geen garantie dat er bij een votgende kteuring geen

attergische reactie zaI optreden. Deze test is echter een

betangrijke voorzorg. RMDPLEEG lN GEVAL VAN TWIJFEL EEN ARTS.

i
. INDIEN ER TIJDENS DE T0EPASSTNG EEN REACTIE OPTREEDf zoats ti
sterke [rikketingen, irritaties, pukkettjes, jeuk of een branderig gevoel ro

van de hoofdhuid, spoel het haar dan onmiddettijk uit, want dit kan een 6
aanwijzing zijn voor een sterkere reactie. Raadpteeg eerst een arts at- .e

vorens het haar opnieuw te kteuren. Ats de huid snel rood wordt of als ti
u last krijgt van duizetigheid, moeite met ademhaten en/of gezwotten ,o

ogen of een dik gezicht, spoel het product dan onmiddeltijk uit en \-
ROEP ONM!DDELLIJK MEDISCHE HULP IN.

. ALS U NA DE HMRKLEURING OF TIJDENS DE DMROPVOLGENDE e
DAGEN probtemen constateert zoats jeuk of uitstag op de huid of de .e

hoofdhuid, gezwotten ogen of een dik gezicht, btaasjes of vochtige ri
pLekken op de huid of de hoofdhuid, RMDPLEEG DAN 0NMIDDEL- ),

LIJK EEN ARTS.

. Raadpteeg een arts voor atte kwesties die te maken hebben met
uw persoontijke gevoetig heid.

.r
. Geschikte handschoenen dragen.
. Contact met de ogen vermijden.
. Bij contact met de ogen onmiddel.l.ijk uitspoel.en. Dragers van it

contacttenzen dienen deze te verwijderen voordat de ogen met veel a

water uitgespoetd worden en een arts te raadptegen. e

. Bevat waterstof peroxide, fenyteendiami nen {tolueendiaminen}.

Mengselverhouding: @
. Het mengsel bij voorkeur bereiden en aanbrengen in een goed

geventiteerde ruimte.
. Het haar na toepassing van het product goed uitspoeten. n

. Kit voor eenmatig gebruik: ongebruikte restjes meteen weggooien.

. Het product niet inademen of instikken.

. Bevat ingrediiinten die ernstige oogirritaties of btijvend letseI
kunnen veroorzaken: contact met de ogen vermijden.

. Atte contact met metaat vermijden [acc-essoires of hutpmiddeten). i.

. Buiten bereik van kinderen houden.

Giet aan het eind van de
inwerktijd een ktein beetje [auw

water op het haar en masseer dit
tuchtig door om het kteurproduct

te laten opschuimen.

. Ats tang of dik haar voor het eerst gekteurd wordt, dienen twee doosjes gebruikt te worden.

. Voor een optimaa[ resuttaat moet de permanente kteuring op gezond haar gebruikt worden. Daarom is het raadzaam om na een permanent of een

ontkrultende behandeting twee a drie weken te wachten alvorens het haar te kteuren.
. Eventuete sporen van het product op de huid kunnen met een watje met water en zeep worden vemijderd.

EENVOUDIGE BEREIDING - Bij gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvotgen

)pen spuitftesje 1. Doorboor de Doe de dop op spuitftesle 'l Breek de punt van de appticatordop Breng het product

tube kteurcrdme 2 met de dop. en schud tot u een homogeen onmiddettijk af, om het openbarsten onmiddettijk op droog
Giet de gehete inhoud van de mengsel hebt verkregen. van de ftacon of spatten te haar aan.

tube in spuitftes.le 1. voorkomen.

PRAKTISCHE TOEPASSING: op droog, niet-gewassen haar

T0EPASSING - GEVAL rr. 1: op nooit eerder gekteurd haar

I
D

Breng het mengset scheiding
per scheiding met behutp van

appticatordop 1 op de haaraanzet
aan. VerdeeI vervolgens het

overgebteven product over het
gehete haar en masseer dit

goed door.

n
@ e..ng het mengset

scheiding per scheiding met
behutp van appticatordop 1 op de

haaraanzet aan. 20 minuten op

de haaraanzet laten inwerken.

Laat 30 minuten inwerken. Maak
u niet ongerust over de kteur die

het menqseI aanneemt.

T0EPASSING - GEVAL nr.2z op de uitgroei van a[ gekteurd haar

@ Oi.t aan het eind van de

rnwerktijd een ktein beetje lauw
water op het haar en masseer dit
tuchtig door om het kteurproduct

te [aten opschuimen.

Spoet overvloedig met [auw
water tot het water hetder is.

Een shampoo achteraf
is niet nodig. Verdeel het

Kteurbeschermende Masker ovet

het haar. Spoel onmiddettijk.

-

@ Spoet overvtoedig met lauw
water tot het water hetder is.

Een shampoo achteraf
is niet nodig. Verdeel het

Kteurbeschermende Masker over

het haar. Spoet onmiddettijk.
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Votg devottedigeverzorgingsrcutinevan PHyToCoL0R om de kteur en deglans zo lang mogelijk te behouden. Steteen gepemonatiseerde diagnose op phyto.com.

PERMANENTE KLEURING MET PLANTAARDIGE PIGMENTEN

V0ORZ0RGSMAATREGELEN: GOED LEZEN V00R GEBRUIK

BELANGRIJK: HAARKLEU RPRODUCTEN KUNN EN

ERNSTIGE ALLERGISCH E REACTI ES VEROORZAKEN.

HET IS DUS NOODZAKELIJK OM DE VOLGENDE

INSTRUCTIES OP TE VOLGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING

@ Veraeet de rest van het
product over de

lengten en punten.
10 minuten taten inwerken.


