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OHJEITA:

Nutrishine Technolcgie

ffi
Valoa heijastava hiusvdri jo 20 minuutissa
- Valoa heijastavia vairiaineltao

jotta vdristd tulee raikas ja
ldpikuultavan kirkas

- ?{a:tniShine-teknologia, jossa on
vllnErypS!eoljyii.

n Ravitsee hiussdikeen
o KiiltdvA vdri
- Vaalentaa jopa Z,S - 3 astetta

20 minuutissa"

{ " Valmistus

- Kdytetddn ainoastaan erityisen
LUO 7,5o/o (20 vol") -kehitteen
kanssa, Ei saa kiiyttiidi yli
7..,5 o/o kehitteen kanssa.

- Ala keytA metallisia esineitd {pinnejii,
kampaa, kulhoa, ine.).

- Noudata ilmoitettuja annosrnd6ris.
- Jos kdytdt shakeria, avaa se

vdl ittorndsti sekoittam isen jiil keen, jotta
vdl\fi sekoittimen poksahtamiselta ja
tuotteen roisku m iselta.

. LUO -tuctetta kaytetadn
sekoitussuhteessa '1:1 ,5 niin. ettd
sekoitat 50 ml [-UO -sdvya ja
75 ml erityistd.

- Sekoitus voidaan tehdd kulhossa,
sekoittimessa tai nokkapullossa.

- Sekoita, kunnes saat aikaan
geelimdisen seoksen.

2. Levitys ja huuhtelu

- Levitd tuotetta kuiviin, pesemiittcimiin
hiuksiin.

- Emulgoi huolellisesti. Pese hiukset _

lopuksi Optimiseur LUOlr, .;'- i"

-shampoolla
- Huuhtele hiukset huolellisesti

vaikutusalan pddtyttyi.

2l A. Jos tuotetta Ievltetiliin
kfrslttelemfrttthmi in hluksE ln
- Esipurennan jalkeen tuotetta levitetddn

hiustyveen, pituuksiin ja iatvoihin
- Anna vaikuttaa 28 rc?inuuttia

?,lB" Jos kyseessii on vHrien
pdfr llekkdlsyys tai tuotetta
levitetfriin ensimmdist#i keq*aa
hirxksfiisr, loihin on !o tehty
v6ri kdsittely pysyv*lld,
sarmansdvyisellfi vllni I lt
Levitystekniikan valinta riiopuu piiuuksien ja
latvojen varin haalisturnisasteesta
. Jos pituuksien ja latvojen vdri on hieman

haalistunut: levita 15 nninuutin ajaksi
hiustyveen ja jatka varin levittdmistd
5 minuuttia ennen vaikutusajan pddttymist;i

. Jos pituuksien ja latvojen vari on jonkin
verran haalistunut: levitd 10 minuutin ajaksi
hiustyveen Ja jatka varin levittdmista
1 0 minuuttia ennen vaikutusajan piidttymistni

n Jos pituuksien ja latvojen vdri on erittAin
haalistunut: levitd hiustyveen ja jatka vdrin
levittAm istd viil ittomaisti 

"

Rubilane- ja DM5-siivyt: 
_

Punaisten Luocolor-savyjen RubllaneTM ja DM5
ENSIMIVIAINEN LEVTTYSKERTA: Optimaalisen
lopputuloksen aikaansaamiseksi punaisten

Luocolor-savyjen RubilaneTM ja DM5 ensimmaisen
levityskerran yhteydessa suosittelemme varin
levittamisen jatkamista vdlittomdsti pituuksien ja

latvojen varin haalistumisasteesta riippumatta.

zlO. Jos lqrseessi on
ttpastel!isdvlrttt
"Pastellisdvyt" levitetadn vaalennettuihin
hiuksiin
- Varrnista ennen tuotteen levittdmistd, ettA

vaalennettava vdripohja on tasainen ja
sopii yhteen valitun savyn kanssa

- Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia riippuen
toivotusta pastel I isdvyn asteesta
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> KAYIA ASIANMUKAISIA KERTAKAYTICI|Sfi SU0JAKASINEITA tirotteen sekoltuksen,
levityksen ja huuhtelun aikana"
r [il q.pd i.4e n,.qU-.$.F ! q q rylqlu o i n t i vo i I is ii ffii a I I e rg i a r i s k i fr .
} ALA KAYfA TATA TUOTETTA IVIIKALI:

" asiakkaasi kasvoissa on ihottumaa tai ios hfrnen iriuspohlansa on herkkd,
d rtynyt tai vahingoittunut,
'asiakkaasi on aikaisemmin saanut reaktion hiusten vHrjdfrmiseste.
- asiakkaasi on aikaisemmin saanut reaktion tilapdisestii mustastthennatatuoinnista" '

NAI N TE [T A|-LERG IAT€STI N

,' Poista korvakorut. LevitA vanupuikolia kcryan taakse noin neiiosentin kokoiselle alueelh hiernan
sekotttamatonta LUCI'.'i'r' i:..r'ii vdriainetta vdrituubista. Toista kaksi tai kolme kerlaa ja anna.'.- I kuivua vdlillii Sulje korkki huolellisesti. Odota 48 tuntia p*r."ltta, p*ittaraita ia; koskettamatta' aluetta. Mikiti niiiilen 48 tunnin kuruessaqlr*.rruJ.?i ;;LJi6"rfp[iu iir*n*n -pat*-ji[ii reaktioira

ERITYISVAROTTIJKSET

> Sdilytettdvd lasten ulottumattorn!ssa,
r KAytii ainoastaan suositellun LUO' ,,.,. "

7,5 alo hapetteen kanssa,

kehitieen kanssa: V,5 0lo enintdiin / Ei saa kayttiiii yli

> Noudata suositeltuja sekoitussuhteita.
> VdltettAvd aineen joutumista iholle ja silmiin, Ei saa kdyttdA silrnAr.ipsien eikd kulmakarvojen

ydryaykseen, Ohjeiden laiminlyonti voi aiheuttaa jopa sokeutumisen.
I Silmiin joutunut aine on huuhdeltava vdlittomAsti pois runsaalla vedellii, Jos silmissd on piilolinssrt,

tulee ne poistaa ennen huuhtelua.
> Huuhtele hiukset huolellisesti kAsittelyn jiilkeen,
e Valmista ja levitd vdriseos hyvin iuuletetussa paikassa,
> Ei saa hengittAA eikii syodzi tuotetta,

NOUDATA KA HJEITA TARKASTI.

'fern. skup. rg-g

Cena v6z. 34 KIs

Keyte sopivia kerta kdyttsis!fr
suajakdsineitd.

> Konsultoikaa lddkdrid kaikissa omaan tai asiakkaasi herkistymiseen liittyvissa kysymyksissd,
> Ei saa kayttad parran, viiksien tai muun kuin hiusten vdriddmiseen, 

r

> Ei saa kdyttaa heti permanentin tai suoristuspermanentin talkeen.
> 0dota vdhintddn 2 viikkoa permanentin tai suoristuspermanentirfjdlkeen ennen vdrik1sittelyn tekemistA,
I Ei saa kdyttd4 hennalla tai viihitellen voimistuvalla hiusvdrillii vdrrdttvihin hiuksiin.


