
Specjali5ci koloryzacji PHYTO stworzyli 1-szq tmatq koloryzacje z pigmentami roilinnymi bez amoniaku, t4cz4cq gtqbiq koloru,
piekno !vlos6w, delikatna dla sk6ry gtowy.

GIEBOKI KOLOR: Formula oparta na unikalnej mieszance zawieraj4cej pigmenty roslinne pozyskiwane z 5 ro6lin wyselekcjonowanych
ze wzglgdu na silne lvlasciwosci koloryzuj4ce. Wysoka zawartosa naturalnych pigment6w do 74%w zalezno!;ci od koloru zapewnia
naturalny i intensywny kolor ze 6wietlistymi refleksami dzialajEcymi jak prawdziwy booster blasku, kt6ry nie blaknie.

jujuba zapewnia dziatanie koj4ce i nawilzajEce, a

- pielqgnuje wtokno wtosa zapewniajac gtebokie
od2ywienie i przywracajac niezrownany blask.

Pokrycie L00% siwych wtosow juz po pienvszej aplikacji.

TAGODNA DLA WTOSOW I SKORY GTOWY: dodatek wyciqgu z kory z drzewa
EpalinerM redukuje podraznienia i swqdzenie.
PIELEGNACJA & PIEKNO WLOSOW. duet drogocennych olejkow- jojoba i monoi

Stosowac wyl4cznie do koloryzacji wlosow. Nie stosowai do
koloryzacji rzqs i brwi. Niedostosowanie sie do tego zalecenia
moze spowodowac 6lepotq. Produkt ten nie jest przeznaczony do
zastosowania przez osoby ponizej i6 roku 2ycia. Tymczasowe
czarne tatuaze na bazie henne mogA zwiqkszyc ryzyko alergii.

NtE F4RBUJ WTOSoWJESU :

. wystapita Ci na twarzy lub skorze gtowy wysypka, Twoja skora
jest wrazliwa, podrazniona lub zniszczona.

. w przesztosci wyst4pita ju2 u Ciebie reakcja po zastosowaniu
farby na wtosach.

. w przesztoici wystqpita ju2 u Ciebie reakcja po tatuazu
tymczasowym czarnym z Hennq.

c t/t/ pRZypADKU WSTAPTENTA REAKCJT PODCZAS
ZASTOSOWANIA takich jak intensywne pieczenie, podraznienie,
wysypka, swqdzenie, uczucie oparzenia sk6ry, natychmiast sptukai
i przerwa€ stosowanie produktu, poniewaz objawy te mogE
oznaczat powazna reakcjq alergicznq. Przed ponownym
zastosowaniem farby, skonsultuj sie z lekarzem. W przypadku
zaczerwienienia skory rozprzesrzeniaj4cego siQ w szybkim
tempie, zawrotow glowy, trudno6ciach w oddychaniu i/lub
opuchniqcia oczu, twarzy, sptukai produkt i NIEZWLOCZNIE

zcrosrc srE Po PoMoc MEDYCZNA.
. JEsLt PO ZASTOSOWANTU FARBY LUB W NASTEPNYCH DN|ACH,
zauwa2ysz problemy takie jak swqdzenie skory lub sk6ry na
gtowie, vvysypke na skorze lub na gtowie, opuchniqcie oczu lub
twarzy, pqcherze, lub/i wysiqki na skorze lub na glowie, MUSISZ

NATYCHMIAST SKONSULTOWAC StE Z LEKARZEM.
o ![ ka2dej kwestii dotycz4cej indywidualnej wra2liwoSci
skontaktuj siq ze swoim lekarzem.

ir-@-<***P. *---,*.,.€$,i ZAIEEENTA Dorry€zAGE BEzptEczENsrwA:
. Stosowac rqkawice ochronne.
. Unika€ kontaktu z oczami.
o !! przypadku dostania sie preparatu do

przeptukac je wod4. W przypadku
kontaktowych, wyjqc je, a nastqpnie ptukac
i skonsultowac sie z lekarzem.

Proporcje mieszanki: I t : tl
. Przygotowa( mieszankq w miejscu dobrze przewietrzonym.
. Sptukai obficie wtosy po zastosowaniu produktu.
o Zestaw jednorazowego u2ytku: wyrzucic pozostatost po

zastosowaniu.
. Nie wdychat lub nie wchlania( produktu.
. Produkt ten zawiera sktadniki mog4ce spowodowai powazne

podraznienia oczu, a nawet trwate uszkodzenia wzroku.
Unikac wszelkiego kontaktu produktu z oczami.

. Unikac kontaktu z metalami (akcesoria lub wyposazenie).

. Przechowyvvaa w miejscu niedostqpnym dla dzieci.

TEST SKORNY NA ALERGIE

WYKONAJ TEST NA SKORZE NA 48 CODZTN

PRZED KAZDYM ZASTOSOWANIEM PRODUKTU:

TEST SKORNY NA ALERCII: Dokonaj proby na I cm2 w
zgqciu tokcia lub za uchem. Nanie:i niewielk4 i cienk4 ilo6f
produktu przy pomocy wacika. Ponow czynnosi 2 do 3

razy pozostawiajqc do wyschniqcia po kazdym naniesieniu.
Zamknij starannie tubkq z produktem. Odczekaj 48 godzin
bez mycia, przykrywania lub dotykania. JeSli w ci49u
tego czasu stwierdzisz nieprawidtowe reakcje takie jak
zaczerwienienie, swqdzenie lub obrzqk na odcinku skory
na ktorym przeprowadzony zostat test lub naokoto, NIE
STOSUJ FARBY. Brak wyst4pienia reakcji w trakcie testu nie
gwarantuje, ze w trakcie farbowania wtosow nie wystqpi
zadna reakcja alergiczna. Test ten stanowi jednak wazny
srodek zapobiegawczy. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI,
SKONSULTUJ SIE Z LEKARZEM.

. W przypadku pierwszej koloryzacji na wtosach dtugich lub gqstych zaleca siq uzycie dwoch opakora

. Aby osi4gnq( optymalny efekt farbowania, tn''vata koloryzacja powinna byi wykonana na zdrowych

LATWE PRZYGOTOWANIE - W trakcie zastosowania, uzycla

tNl
Zato2 rgkawiczki i zakryj
ramiona rgcznikiem, aby

chronic ubrania przed

Rozprowdz mieszanke na catych
wlosach, od nasady, az po same
konce, oddzielajqc poszczegolne

pasma wtosow przy pomocy
koncowki aplikatora 1. Resztq
mieszankr rozprowad2 na cale.1

diuqo:ici wlosow dokladnie

'\\ l

Zakrqi pojemnik z
rplikatorem 1 i wstrzqsnij
rz do uzyskania iednolitei

PRAKTYCZN E ZASTOSOWAN I E:

ZASTOSOWAN I E - Przypadek

Zmiana koloru mieszanki jest
zjawiskiem normalnym.

@ n.rrtq mieszanki
rozprowadi na calej

dtu goici wlos6w dokladnie
jq wmasowujqc.

Pozostaw na 10 minut.

na wlosy suche i nie umyte

nrl : pierwsze farbowanie
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Po uptywie wskazanego czasu,

delikatnie zwilz wlosy ciepta wor
r masuJ do uzyskanra piany.
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@ Sptr., obficie cieplq

w celu wydlu2enia tmalosci koloru i jego polysku, stosowaa produkt pielegnacyjny PHYTOCOLOR. Dokona( indywidualnej diagnozy na phyto.com
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TRWATA WTOSOW Z PIGMENTAMI ROSLINNYMI

WAZNE: FARBY DO wtOSOW MOGA
spowoDowAc powAzNE REAKCJE ALERGTCZNE.

NTEZBEDNE JEST WIEC PRZECZYTANIE I

zAsrosowANrE NASTEPUJACYCH TNSTRUKCJT:

ZASTOSOWANIA
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€) ,o uptywie wskazanego
czasu, delikatnie zwilz wtosy

ciepi4 wodq i masuj do
uzyskania piany.

Spiucz obficie ciept4
wod4, a2 do uzyskania czyste.l

wody. Nie u2ywaj szamponu.
Rozprowad2 Maskg Chroni4c4

Kolor na catych wlosach i

natychmiast spiucz.


