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HruresrEx, MELy A TEU ES HAJRoSToN Hnt nxriv xoHoictorut0 0ssznnrt:
IONENE GIU ES INCELL.

A hajszdl ettenill6bb lesz, teljes v6delem alatt 6ll ds megerdsiidik, el6segitve

a preciz 6s tiikdletes szineredmdnyt.

. Alkalrnazon lesteket b6segesen a hajtiivekn6l a tiik6letes 6sz haj fedds 6rdek6ben! r Ne lepie hil

a ha$idfltt r t{agyon alaposan tiblibe ki a haib6l a festdk{ a hattiid,d letelt6vel! r A hat6id6 tartama

alaft a kevedk szine v6ltozik. Ez teliesen normdlis, a folyamat rfsze,6s semmilyen hatisa nincs a v6gs6

eredmdnyre.

3. 652 HAJ FEDES. A Maiireltiikdletesen ledi az 6sz haiat

r Ha az dsz hajsz6lak ardnya 096 6s 5096 krizrjtt van: vigye lel a vdlasztott dmyalatot.

r Ha az du hajszdlak ardnya $96 6s 1(tr96 krizritt van:A vdlasztott dmyalatot keverie tlssze fele{ele ardnyban

Majirel alapuinnel, ha a vdlasztott dmyalat hideg tonus0, illetve Majirel arany dmyalathl (.3) vagy termdszetes anany

dmyatattai (0.3) ha a vdlasztott dmyalat meleg t6nusri. A kever6khez tegyen hozd 20 volumenes (6%-os) Krdm

Orydantot.
. A hiiviis imyalatokat (.1 , .2, .7) alapszinnel keverie. Pl,: 1/2 tubus Majirel 7.1 + 1 /2 tubus Majirel 7. ' A meleg

6myalabtot (.3, ,4, .5, .6larary dhlr, vagy temrhzetes arany a@myalathl keverie amak fiiggvfuy6ben.

trog'rl n*tyen intenziv hatsst szeretre el6mi. Pl.: l/2 tubus Majirel 7.43 + 1/2 tubus MajirelT.3 vagy Pl.: 1/2 tubus

Majirel 7.43 + 1/2 tubus Majirel 7.03

1. NATUR HAJ FESTESE (vagy nagy lendv6s est6n) "ELS6 FESTES" TECHNIM

r A festfst a hajhoszon 6s a hajvdgeken kezdje. Hagyja hatni a festdket 15 percig, majd folytassa a mfiveletet

a hajtrin is hagyja hatni az anyagot 35 percig.

2. TULSAGOSAN KTULAGOSODOTT HATHOSSZ VAGY HATVEG ESETEN (vagy kilakult hai

eset6n) "sZINS0TET[T6 " TECHNIMK

r Ha a hajhmsz 6s haiv6gek szine, vdamint a kMnt Cmyalat kiiziitt max. 1 tohusnyi kiildnbsdg van, akkor

a festdket azonnalvigye fel a hajhoszra 6s a hajvdgeke. r Ha a haihossz es haiv6gek szine, valaminta kMnt
6myalat kdziin Z-S ituusnyi kiilihbs6g uan, 6s a haj eg6szsdges, vdgezen szinsrit6tft6st. Mgye fel a kivdnt

ilrnyalatot a hajtrire. Adjon 3-6 cm azonos vagy sdt6tebb alapon ldvti meleg tunus[ Majirel dmyalatot a mEmaradt

kev'erikhez tO-tS mt mdeg vizel vegyitve. r lla a haihossz es haffiek szine, ualamffi a kMnt iirnyalat

kdziitt ttibb, mint 3 {myalifryi kiiliinbseg van yagy a hai 6z6keny, igenybevett alkalmazzunk el6fest6st

3. TUL SOTFr HA.JHOSSZ ES HAJVEG ESETEN 
.,SZITTTTAVO 

TISI'. TECHNIMK

r Egy 6myaht tiszti$sa vagy egy nenr konpatibilis rimyalat leradimzisa. Ha a hajhosz es a hajv(]ek, valamint

a kiiint iimyalat krizdtt mu. i tonusnyi eltdr6s van, radirozuk le a haiat Effasor 6s fon6 viz kever6kdvel.

r fgy stit6tebb dmyalat tisztitdsa hogy viliigosabb dmyalatot 6rttink el. Ha a hajhossz ds a haiv6gek, valamint a klviint

amiitat k6z6tt tiib'b, mint I dmyalatnyi ktildnbsig van, tisztibuk meg a haiat Efassor is L'0rdal Profesionnel

20 volumenes vagy 30 volumenes (6%-os vagy 9o/o-m) Krdm 0rydant keverdk6vel, hogy a megfeleld vildgositdst

eldrjtik.

Eredm6nyek a Majirel 6poki krdmhailest6k hasznilaHval: telt, f6nyes, egysdges, hosszantarto szinek

1 00%-os risz haj feddssel.

1. KB/ERES: A Majirel hajdpold krdmfest6ket kever6k formdjrlban haszndlja. Egy 50ml-es tubust keverjen iisze
75ml L'0r6al Profesionnel 20 volumenes (6%-os) KrCm 0rydanttal hogy 2 tdnusnyi felviliigositast 6rjen el.

A 3 tonusnyifelvildgositiishoz a L'0rdal Profesionnel 30 volumenes (9%-os) Krdm Orydantot vdlasza.

. Viselien k6nyelmes, eldobhato gumikeszty0t! . Kiz6r6lag a javasolt oxydantokkal
heszn6lia a term6ket, maximum 30 volumenessel (9/o-os). He hasm6la a termdket fr)
volumenn6l (9/o) erdsebb hidrogdn-peroxiddal. . Vegye figyelembe a megadott keverfsi

ar6nyt! . Ne haszndljon f6mes eszkiiziiket! (ftisii, csat, sfr.) o A termdket csak L'0r6al

Prolessionnel shakerten vagy lest6titban javasoliuk iisszekevemi. . Addig keverie, amig
gazdag, krfmes illag0 elegyet nem kap. . Ha shakerl hasznil, az iisszekever6s ut6n azonnal

nyissa ki, hogy a term6k ne nyomia sz6t az ed6nyl,6s ne folyion ki!

2. FELVTTEL ES oeLtfES TOFESTES ESEIEN - Szdraz, nem megmosott hajna vigytik fel a lestdket

ecset segiBegivel. - A felvltelt a hajtrindl kezdj0k. - Teljes hatdidti: 35 perc. - A hajhosz festdsekor adjunk 5-'10 ml

langyos vizet a manaddk anyaghoz.

f . 
x;rili:l.a 

haihosszm 6s a haivdgeken kev6sbd takult, csak a hat6idti utolso 5 percdre vigytikfel ide

1+ . Ha a szin a hajlrosszon 6s a haivdgeken kiizepesen fakult a hatoidci utolso 15 percdre vigyiikfel ide

a fe$6ket.

. ]la a szin a haihosszon es a iraiv6geken erGsen fakult, akkor tolestis utin azonnal vigytik fel a fe$dket

a hajhoszra 6s a hajv6gre is.

- A hatid6 lei6tu uth 6vabsan, gondosan emulgedlion.

- llagyon alapman oblibe ki a haibdl a lesdltet amig a viz tiszta nem lesz.

- A lestett hailmz specidlis sarpoil hasmdljon: 0ptimiseur Post-color szirrtigzitd sampont

r Viselien k6nyelmes, eldobhat6 gumikeszty0t!
r Ne haszndlion l6mes eszlttiztiket! (t6s0, csat, slb.)
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Eredmdnyek a Majirel dpold kr6mhailestdk hasznClat6val: blt fdnyes, egIs69es, hosszantart6 szinek

{o{t-ltoqr.oryl6s^&^ 1([)96-m 6sz hajfeddssel.
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MIVEL M ALLERGIAS REAKCIOK HIRTELEN IS FELLEPHETNEK M
pR0BAs ALLERG lA-TEszrEr xELL lrEGEzNt vENDEcEN 4s ORAvAL A TERMEK Mtu-
oer xnszMt qrn el0n, AKKoR ts, HA UAR ttRszruAlrn mra ezr R reRmExrr
vneY mAs nruresrExrr.

FO NTOS : A Hru TTSTEXEX HRSZI'IALqTR RI-UNE AS R rnxc I or vALTHAT KI, M ELY EGYES

RrrKA ESETEKBEN sut-yos ts LEHET. oruurx rs vrruoreENEK, ANNAK ERDEKEBEN,

HoGy MrNrMAusnn cs0rrrrursEx nz nu-rReds nrRxo6 xocxnzarAt rrlrEru-
ruUl szUxsEcES A r0vrrxrzd ndlnnsor grrRnrAsR:

vEo6xrszrvu xaszfAuqrR f0relu6. Haszndljon egyszer haszndtatos v6d6kesztyrit
.a term6k elcik6szit6se, felvitele es letiblft6se sordn!Az ideiglenes ,,fekete henna" teto-

vdlds ntivelheti az allergia kialakuldsdnak veszdly6t. Ne haszndljon hajfest6keUhaj-
szinez6t, ha: . Arcdn kititds van, vagy fejbtire dzdkeny, irritdlt vagy s6rult . Hajfestds
utiin biirmikor, bdrmilyen reakcidt dszlelt. . Kordbban, ideiglenes ,,fekete henna" teto-
vdlds sordn valamilyen reakcidt dszlelt.

HOGYAN VEGEZZUNK EONPNoEAS ALLERGTA.TESZTET?
Tiivolitsa el a ftllbevalokat! A ftil mrigcitti terrlletre egy vattacsomd segftsdg6vel vigyen
fel egy kis hajfestdket a tubusbdl (MAJIREL) ds korrilbe[il 1-2 cm2-es (egy kis pdnz6r-
mdnyi) tertiletet kenjen be vele. lsmdtelje meg a felvitelt mikozben hagyja, hogy meg-
szdradjon a rdteg 2 felvitel kozcitt. Gondosan zdrja vissza a tubust. Hagyja hatni az
anyagot 48 driiig a fi.il mdgritti ter[]leten andlkill, hogy megmosnd, letakarnd, vagy hoz-
zd6rne. Ha ez idti alatt ak6r 0nndl, akdr venddgdndl szo[ailan reakci6kat vesi6szre,
mint viszketds, pirosodds, vag.y a tesztelt rdsz 6s/vagy a ktirny6kdnek a duzzaddsa,
aKKoT NE HASZNALJA A TERMEKET!

. Gyermekektdl elzdrva tartand6!

. Kizdr6lag a megfelelri, javasolt oxydantokkal, maximum 20 volumen (6%) vagy
30 volumen (97d hasznillja a term6ket! / Ne hasznAlja a term6ket ercisebb
hidrogdn-peroxiddal, mint 30 volumen (9%).

. Tartsa be a megadott kever6si arilnyt!

. Kertilje a termdk szembe, ill. brirre kertil6s6t.

. Ne haszndlja a term6ket szakdll, bajusz, szempilla vagy szemdldcik festds6rel

. Csak rendeltetdsszerrien, a haj festds6re haszndlja a termdket!

. Amennyiben a festdk szembe jut, azonnal Oblitse ki b6 vizzel! Ha a vend6g
kontaktlencsdt visel, tdvolftsa el az ribllt6s el6tt!

o A hajat alaposan dblftse le a hatdidri lejdrta utdnl

. A termdk kikeverds6t 6s felviteldt lehettisdg szerint j6l szell6zci helyen vdgezzel

o Ne ldlegezze bel Ne nyelje lel

. Venddge 6rzdkenys6g6t illet6en felmeriilri kdrdesekben javasolja vend6g6nek,
hogy konzultdljon orvosdval !

. Tartds hajkiegyenesit6s vagy dauerolds utdn vdrjon legaldbb 15 napot, mieldtt ezt
a hajfestdket alkalmaznd!

. Ne haszndlja henndval, vagy hajszin-regenerdldval (femtartalmtl hajfestdkkel)
festett hajon.

KOvESSE A HASZNALATI UTMUTATOT!

Csak szakipari haszndlatra.
HA A TERMEK FELVITELE SORAN ALLERGIAS REAKCIO LEP FEL, MiNt AKKUT CS[P6S,

irritdcid, Fflttogzo vagy dgetd 6rzds a fejbdrrin, azonnal mossa le .a festdket, ds
NE HASZNALJA. Ldgszomj eset6n, hivjon azonnal orvosi segits6get. UlaOb nalfestes
elritt javasolja a vend6gdnek, lggy f6rjen orvosi szakv6lem6nyt. Figyelmeztesse
vend6g6t, hogy haA FELVITELT KOVETO NAPOKBAN viszket6s, pirosodds, afejb6rvagy
a test kipottytisoddse, a szemek ds/vagy az arc duzzaddsa, h6lyagosodds l6p fel, akkor
keressen fel orvost.
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