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fl seonz4DzENtE MtEszANK!: 1:,!,5:o,25 & t:1,5:0,5

MAJICONTRAST

Il sponzADzENrE MrEszANKr: tr:tr,5
Majirelcontrast stosuje siq mieszajqc
1/2 tubkilub 25 mlkremu koloryzujqcego
237,5 ml Oxydantu UOr6al Professionnel
60/o (20 v ol.), 9o/o (30 vo l.) | u b 1 2olo (40 vo l.),
w zaleznoici od pozqdanego koloru i

rozjaSnienia. Dia wszystkich ciemnych baz
nale2y u2y ( Oxyd a nt u llO rea I P rofes s i o n n e | 90lo
(30 vol.) lub 12o/o (40 vol.).

r Stosowad rqkaniice schronne jednorazowego uiytku.
r Stosowa( wyi4cznie zalecane oksydanty o maksymalnym stgieniu 1270

i40 vol.).

r Nie stosowa( nadtlenku wodoru o stgieniu przekraczajqcym 12?6 (40 vol,).

r Sdile przestneEa( podanych proporrii.

r Nie uiywa( metalowych przedmiottiw (wsuwek, klipsriw, grzebieni.. .).

r Mieszanka moie by( sporzqdzona w shakerze ilOrdal Professionnel lub w
plastikowejmiseace.

s Miesza( do uzyskania jednolitej rnasy.

c W przypadku sporzqdzania mieszanki w shakerze, naleiy go otworzy(
natychmiast po zakofiaeniu mieszania, aby zapobiee rozerwan!u shakera i

niepo24danemu wytrySniqciu produktu.

H nplrxncJA r sPLrrKrwANrE
- Oddzielif pasma wlos6q kt6re majq byt koloryzowane.
- Nakiadat pqdzelkiem na suche, nieumyte wlosy z u2yciem folii

Sweet Meches.
- Pozostawii na 35 minut bez ir6dla ciepla tub na 15 minut ze

ir6dlem ciepla.
- Po uplywie czasui.rzymania splukad obficie wodq.
- Umy( wlosy szamponem L'Or6al Professionnei PRO_Classics Color.

r Stosowad rgkawice ochronne jednorazowego uiytku.

a Nie uiywad metalowych przedmiotrlw {wsuwek, klipsriw, grzebieni...).

t Przestrzegac <zasu dzialania.

r W trakcie uplywu czasu tfzymania kolol mieszanki zmienia kclor. Jest to
normalny proces i nie ma wpfywu na finalny efekt kolorystyany.

r Po uplywie czasu dzialania statannie splukad wlosy.

E poxnvcrE srwYcH wtos6w
Majicontrast nie powinien by( stosowany do pokrycia siwych
wios6w.

UWAGA: Je(li kolor na diugoiciach i kofrcach jest bardzo zmieniony
(ja6niejszy o jeden ton, przeciqgnij natychmiast dodajqc do
pozostalej rnieszanki 15 ml cieplej wody lub wybierz odpowiedni
odcien Dia Light i pozostaw na 20 minut.

Nie aplikowai na odrost (na sk6rg glowy). Nie aplikowai globalnie
na cale wlosy.

L0r6al Professionnel 14 rue Royale 75008 PARIS
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$ snonz4DzENlE MtEszANKr: r:1,5
Majirel stosuje siq mieszajqc 50 ml
kremu koloryzujqcego (1 tubka) 275 ml
oksydantu w kremie o stgzeniu 60/o dla
rozjaSnienia o 2 tony.
Dla rozjasnienia o 3 tony nale2y uiyc
oksydantu w kremie o stgzeniu 996.

H poxnvcrE srwYcH wros6w
Majirel doskonale pokrywa siwe wtosy.
. 0o/a-50o/o siwych wios6w - naloLy( po2qdany kolor.

" 50o/o-1000/o siwych wlos6w - nalozyi po2qdany kolor zmieszany z
odpowiednim odcieniem podstawowym Majirel w proporcji 1:1 i

Oxydantem UOr6al Professionnel 6oio (2A vol.).

TECHNtKt PRZECT4cNTECTA

" Wlosy o kolorze lekko zmienionym:
Przeciqgnq( mieszankg na dlugoSci i korice 5 min. przed kof cem
calkowitego czasu trzymania.
. Wlosy o kolorze irednio zmienionym:
przeciqgnqi w polowie czasu trzymania,
r Wlosy o kolorze mo(no zmienionym {r6inica 1 tonu):
Przeciqgnqt mieszankq na dlugo(ci i korice zarazpo nalozeniu u
nasady wlos6w.
WSKAZOWKA: Przy aplikacji mieszankina odrost z siwymi wiosami,
przecrE9nrecre wyKonaJ samym odctentem.

Majirel Mix nie moze byi stosowany
po]edynczo w mteszance z oksydantem,
Nalezy obowiqzkowo polqczyc go z
odcieniem Majirel lub Majirouge. Aby
wzmocnii lub zneutralizowa( odcieri,
dokladnie wymieszac I /4 tubki Majirel Mix
z 50 rnl tubki Majirel lub Majirouge,
nastqpnie dodac 75 ml oksydantu 60/o,aby
uzyska( rczja5nienie wios6w do 2 ton6w.
Dla rozja(nienia o 3 tony u2yj cksydantu 90zo

Uwaga: Aby uzyskai optymalny rezultat kolr

r Stosowa( rqkawice orhronne jednorazowego uiytku.
r Stosowad wylqcnie zalecane oksydanty o stqieniu 9%0.

r Nie stosowa( nadtlenku wodoru o stgieniu przekiacajqrym 970.

r Sriile przestrzega( podanych proporeji.

I Nie uiywai metalowych przedmiot6w (wsuwek, klirsriw, grzebieni. ".).
r Mieszanka moie byi sporzqdzona w shakerze U0rdal Professionnel lub w

plastikowej miseczce.

n Mieszat do uzyskania jednolitej masy.

n W przypadku sporz4d:ania mieszanki w shakerze, naleiy go otworzy(
natychrniast po zakofaeniu mieszania, aby zapobiec razerwaniu shakera i

niepoiqdanemu wyffyinieciu pr0duktu,

fll *rlrxRclA I sPLUKIwANIE
- Nakiada( pqdzelkiem na suche, nieumyte wlosy (patrz techniki

nrzarirnniorie\

- Aplikacjq rozpoczynac od odrostow.
- Czas trzymania: 35 minut.
- Po uplywie czasu trzymania starannie zmalaksowai.
- Spiukai obficie wodq.
- Umyi wtosy szamponem L'Oreal Professionnel PRO_Classics Color.

r Stosowa( rgkawice ochronne jednorazowego uiytku.
r Nie uiywa( metalowych predmiottiw (wsuwek, klipsriw, grzebieni 

". . ).

r Obficie naklada( na odrosty, aby zapewni( doskonale pokrycie siwych
w{osriw.

u Przestrzegaiczasudzialania.

r W trakcie upfywu czasu trzymania kolor mieszanki zmienia kolor. Jest to
normalny proces i nie ma wplywu na finalny efekt kolorystyany.

r Po uplywie czasu dzialania starannie splukat wlosy.

Uwaga: Aby uzyskai optymalny rezultat kolcru, naleiy dokladnie
wymreszac trzy elementy mieszanki.

r Stosowa( rgkawice ochronne jednorazowego uiytku,
r Stosowa( wyiqsnie zalecane okydang o stgieniu makymalnyrn g/o 

{30 voi.).
r Nie stosowa( nadtlenku wodoru o stgieniu przekraczajqrym 9%o (30 vol.).
r Sciile przestrzega( podanych proporcji.

a l,lie uiywai metalowych przedmiotriw (wsuwek, klip's6w, grzebieni...).
r Mieszanka moie by( sporzqdzona w shakerze L 0r6al Professionnel lub w

plastikowej miseace.

r Miesza( do uzyskania jednolitej masy.

x W przypadku sporzqdzania mieszanki w shakerze, naleiy go otworzyi
natychmiast po zakofczeniu mieszania, aby zapobiec rozelwaniu sh'akera i
niepoiqdanemu wy{ryiniQdu produhu.

pl nnlrxReJA I spruKlwArutE
- Nakladai pgdzelkiem na suche, nieumyte wlosy (patrz techniki

przeciqgnigcia).
- Aplikacjq rozpoczynai od odrostdw.
- Do pozostalej mieszanki doda( niewielkq iloii cieplej u,rody (ok. 5 ml)

i rozprowadzii na dlugo6ci i korice (patrz techniki przeciqgniqcia).
- Calkowity czas trzymania: 35 minut.
- Po uptywie czasu trz;,1'1"16s'1ia starannie zmalaksowai.
- Spiukat obficie wodq.
- Umyt w{osy szamponem llOreal Professionnel PRO_Classics Color.

r Stosowa( rgkawice ochronne jednorazowego uiytku.
n Nie uiywai metalowych przedmiotriw {wsuwek, klipsriw, grzebieni.. ,).

r Obficie nakladai na odrosty, aby zapewnic doskonale pokrycie siwych wfosriw.

I Przestrzega( aasu dzialania.

r W trakcie uplywu casu trzymania kolor mieszanki zmienia kolor. Jest to
normalny prores i nie ma wplywu na finalny efekt k0lorystyany.

I Po uplywie czasu dzialania starannie spluka( wfosy.

H poxnvcrE stwYcH wr.os6w
Majirel, Majirelrouge i Majirel Mix doskonale pokrywajq siwa wlosy.
Technika wzmacniajqce kolor
. 0Vo-30o/o siwych wlosow - nalo2y( po2qdany kolor zmiesza ny z 1/4
tubki Majirel Mix.
o 507o-1000/o siwych wlos6w - zwigkszyi proporcjq Majirel Mix do
1 /2 tubki.
Technika neutralizujqca kolor
c 0Vo-500/o siwych wlos6w - nalo|y( pozqdany kolor zmieszany z1l4
tubki Majirel Mix.
50o/o-1400/o siwych wlos6w - na wlosy u nasady, nalo|y( wybrany
odclen zmieszany z odpowiednim odcieniem podstawowym. Na
dlugo5ci i korice, nalo2yc po2qdany kolor zmieszany z 1/4 tubki
MaiirelMix.
UIUAC& dla wiqcej ni2 30% siwych wlos6w zaleca siq stosowanie
Majirel Mix wylqcznie podczas przeciqgania na dlugo5ci i korice.

TECHNtKt PRZECtAGNtEC|A
r Wlosy o kolorze lekko zmienionyml
Przeciqgnqi mieszankq na dfugoSci i korice 5 min. przed koicem
calkowitego czasu trzymania.
r Wlosl o kolorze Srednio zmienionym:
przeciqgnqt w poiowie czasu trzymania,
o Wlosy o kolorze mo€no zmienionym (r6inica I tonu):
Przeciqgnqc mieszankg na dlugoSci ikofce zatazpo nalo2eniu u
nasacly wlosow.
WSKAZOWKA: Przy aplikacji mieszanki na odrost z siwymi wiosami,
przeciqgniqcie wykonaj samym odcieniem.

KONITgNIE NALTIY PRZEPROWADZI( OSTRZEGAWGY TEST NA ALER6IE

4gGqD44 PRZTD KAUDVM UzyflEM TEGo PR0DUKTU, AIERGtE M0G4 
'

R0ztll|tN4( 5t[tl|' 5p0s0B t'ilEsp0DztEWANY, NAWET, JESL| U TWoJEGo

KTIENIA WCESN IEJ ZAST()SOWANO TARBY DO WTOSOW TEJ LUB III!{EJ MARKI.

TEN PRODUKT NIE JTST PRZEZNAfiONY DtA OS0B PONIZU 16 ROKU

W PRZYPAD|(U REAKOI ALREGITZNEJ POilOAS UlYilA takiejjak: intensywne

swgdzenie, podrainienie, wysypka lub pieaenie skory giowy natychmiast sptuka(

mieszankg i zaprzesta( u2ycia produktu. W pnypadku trudnoici w oddychaniu, naleiy

natychmiast skontaktowai sig z lekauem.

Pued ponownym u2yciem farby do wlosow Twoj klient powinien skontaktowa( sig

z reKarzem.

Poinformuj swojego klienta, ie iEStl W |(0LEINY(H DNIA(H P0 APLIKAOI,

pojawiq sie swedzenie, zaeerwienienia lub wypryski na skdrze glowy lub ciala,

obrzgk oczu i/lub twarzy, pg(herze lub wysigk na skorze giowy i/lub ciala, naleiy

skonsultowa( sie z lekanem.

I (hroni( przed dzie(mi.
) Stosowa( wyiqcznie zalecane oksydanty 0 stgieniu maksymalnym 970 (30 wl,)

dla Majirel i Majirel Mix, 12%o (40 vol.) dla Majicontrast.

) Nie stosowa( nadtlenku wodoru 0 stq2eniu przekraczajq(ym 9% (10 vol.) dla

Majirel i Majirel Mix, 1270 (40vol.) dla Majicontrast.

) Sci5le przestrzega( podanych pr0p0rcji.

> Unika( kontaktu ze skdra ioaami. Nie stosowa( do barwienia brody, wqsdw lub

innych celow ni2 farbowanie wtosdw, Nie stosowa( do barwienia brwi i rzgs.

> W przypadku dosania sig preparatu do oczu, natychmiast przepluka( je

woda i skontaktowa( sie z lekarzem.0sobv noszace soczewki kontaktowe

powi-nny je zdjq(, a nastepnie przemy( oczy duiq ildki4 wody,

> Dobrze spluka( wiosy po uzy(iu.

) Zaleca sig przygotowanie i nakfadanie mieszanki w dobrze wietrzonym
pomiesz(Zeniu.

> Nie wdycha(, nie polyka(.

> W przypadku jakichkolwiek pytan dotyaqcych wrailiwoici, nale2y zasiggnq(

porady lekarza.

> 0dczekac 15 dni po zabiegu trwalej ondulacji lub trwatego wygladzania

wlosow pastosowanie tech nologii tiolowej I ub cysteinowej) przed a pl ikacjq

farby do wlosow.

) Nie u2ywa(, je(li wtosy byly wczeiniej farbowane hennq (za wyjqtkiem

Botan0a [0rdal Professionnel) lub koloryzacjq pr0gresywn4.

NIE NATEZY MITSZA( (}DCITNI ZAWIERAJACY(H TE(HN()LOGIE:

fiRMILANE, CARMIIANE + DM5, CARMITANT i RUBITRI\T Z INNYMI

0D0ElltAMt.

PRZESTRZEGAE INSTRUKCJI UzYCIA.
Tylko do u2ytku profesjonalnego.


