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TCIil0s 0_s cA$(ls, uM TE$TE ALERTA 0E A!-ERG|A IMPERATTVAMENTE 48S0EAS ANTES DE cABArupCI_q _0_s_cA$_gs, uM TE$TE ALERTA 0E A!-ERG|A IMPERATTVAMENTE 4S F|tlRA$ A$|TE$ DE
APL!CAqA0 0qSTA C0L0RA$40. AS ALERGIAS P0DEM DESENVBwTR ST_ nrprrUnilAMENTE,
ME$II{[I SE JA ANTES API.IOI}U ESTE PRtlIIUT[l tlu {lUTftA GOI{}AACN{I A SUN SHENTE.
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Majirel Cool Cover lonene G lncell protege o cabelo
durante a coloragio, conferindo-ihe forga e resistdncia
para lhe car unr ncvo equilfbric e aper-feiEoar- a car.
Resultadc Majirei Cool Cover: uma cobeftura profunda
e intensa. Nenhum reflexo pouco natural, nem nas
bases mais escuras. Uma cor com elevada resist6ncia"

ffi mrsruRAr t + {,S
il u.it:ills lviajirel Cool Cover utiliza-se
ni,$tu:arrd3 1 tubo de 50 ml com
75 mi de axiciante ern creme a 20 vol.
{69'c} para um aclaramento de 2 tons.
Para um aclaranrentc de 3 tons, opte
pelo cxrdante em creme a 30 vof. {g%).

s Usar luvas apropriadas descartdrveis, 
i

e Utilizar exclusivanremte eorn.os oxidantes 
I

reeomendados, a 30 volunies {$%} no mdximo. / Nao i

utilizar com dgua oxigenada a mais de S0 vol ($%). i

r ftespeitar as proporqbes indicadas. 
I

r I'lio utiNizar utensilios metdlieos (molas, pentes, iaqas, etc.i,

x A ntlstura pode ser feita num shaker ou numa taqe"

r Misturar at6 obter uma consist6ncia cremosa,
r Em caso de utilizagio de um shake[ abrir imediatamente

apos a mistura para evitar o rebentaments do shaker e
projecqoes preiudiciais do produto"

fl nrlrcAgAo E ETTIxAGUAMENTCI
MANUTENQAO DA COR:
- Aplicar com uma trincha em cabelos secos nio
lavados.

- Iniciar a aplicagdo nos crescimentos.
- Tempo de pose total: 35 minutos.
- Aplicar nos comprimentos e nas pontas fiuntando
sempre um pouco de 6gua mo!.na (cerca de 5 ml)
na mistura restante):

I . Se a cor clos comprimentos e das pontas

ffi estiver pouco alterada (boa fixagdo da cor):!@r4s'" proceder ao alongamento nos comprimentos
e nas pontas, 5 minutos antes do final do
tempo de pose.

,ffi o Se a cor dos cornprimentos e das pontas
////llll\\\\ estiver moderadamente atterada {reflexo

esbatido): proceder ao alongamento apos
20 minutos cio tempo de pose, deixando
actuar durante mais 15 minutos.

,',ll]l\\\ 
. Se a cor dos comprimentos e das pontas

/illi[\\ estiver muito alterada (perda de reftexo - at6
1 tom mais claro): proceder ao alongamento
imediato.

. Apos o tempo de pose, emulsionar cuidadosamente.
- Enxaguar abundantemente at6 que a dgua saia limpa.
- Utilizar o shampoo especffico para cabelos com

coloragSo: Optimiseur Post-Color.

iar luvas alrropriadas descafidveis.

lo utilizar utensilios metdlicos (mo!as, pente$, taEas, etc.).

llicar generosamente a mistura nas raizes para garantir

na cobertura peffeita dss cabelos brancos.

]speikr o tempo de pose"

cor da mistura altera-se, durante o ternpo de pose, no

nker 0u na taqa. N6o deve Breocupar-se, pols nfro terii
ffilquer influ6ncia no resultado da ccloraqdo.

rxaguar benn apos o tempo de pose.

pnrnfi€rRA csLGRe€&c
ou grandes crescimentos

TECNICAS PARA "CABELC v*!RGEI/?"

r Comegaf a aplicag6o pelos comprimentos e pelas
pontas.

r Delxar actuar dunante 15 miErutos.

n Em seguida, aplicar nos crescimentos e deixar
actuar durante 35 minutos

r A"s tatya$*ns teffpcrdrias de "hena ne$ra" podem aumentar 0 rlsetl de alergias"
r ff;in pimtar CI +ehels da sua elic$its se ela:

- ilver ufiiia srr:Fqfrc *altftnsa Eta faee cer ailresefttar I c{lurc eabeluds sensfvs!, irritadc
glu dsnifieadm;
: uig*-*u vee tivs!"tid* algume reacqes depcis de plntar $ cabelc;
--algru,xa vep tiver tidn nlgrunna reacqfiCI a rjrna tatdagem tempordria ds "hena negra".

F EAL|_ZASAQ ry ATI$TE ALTfl& D E AIEBGJA

e Manter tora do alcafise das erianEas"

> lJtilizar exclus;vamente com 0s oxidantes em creme recomendados: 20 (6%) 0u 30 (9%) volumes n0

mdximo / Nao utilizar com 6gua oxigenada superior a 30 vol, (g%).

> Respeitar as proporg0es indicadas,

r Evitar 0 contacto do produto ccm a pele e os olhcs, nfro utilizar para a coloragdo da barba, do bigode ou
para 0utr0 fim diferente da coloraqao dos cabelos. fi|ao utilizar na coloraqAo d-e pestanas 0u sobrancelhas"

e Lavar imediata e abundantemente os olhos com Agua se 0 produto entrar em contacts csm estes e

cCInsultar um mddico. illo caso de lentes de contacto, devem ser retiradas antes de lavar abundantemeilte
os olhos com 6gua.

> Enxaguar bem os cabelos apds a aplicagao.

> Preparar e aplicar a rnistura de prefer0ncia num local bem arejado.

r Ndo inalar ou ingerir,

> Para qualquer questAo relacionada com a sensibilidade pessoal da sua cllente, recomendar a consulta de
um mddico.
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;,,,,,.,, -,,,,. Til"ar ss bri*ccs. Cqry u ajuda de 'rjffia cotonete, aplicar atriis da Grelha uma qilantldade suficienie dc

., ,1,,,, r Frodtitc calnrante filiajirel Cool Cover naa misturado com 0 uxidante, para eibi'ii'uma silpe#icie dc

-,- 
'i tarnanhs de uma mceda de um cOntimo da eurn (1 cml a 2 cm?i"V*lt'ar a aplicar deixanda seear ns

",ur \rn, intervaia. Fechar cuidadosamsnt* fi prCIr|uto celsrante, Esperar 4E hsras sem iaver, tapar eu te*ar. $s,

\ t durante este perioCo, constatar 0u a sua filisnte constatar rea$c0es anorrnffis, tais rcn:u 00micha0.0urante este perlsdo, c0nstatar 0u a sua filisnte constatar realq0es anorrnffis, tais rcnry comichfiu,

ryry!$4sqs 0u inchaqo na zona testada 0u ns stsrr cnnt{}rn*, NA$ APLICAR A C0LORAGA0.

ES PARYECULARES

ti\/l 0AS0 t}E REAC$AO I}URAI\ITE A $.FLICAqA0, tal c0m0 picadas intensas, initaqoes, borbulhas, sensaqag de
queimadura do courn cabeludo, passar iniediatamente Fnr 6gua e parar a utilizaqao. Em caso de dificuldade
respirataria, pedir irneiiatamente assistOncia mddica, Antes de vnitar a tazer uma 

'colora0fro 
recomendar a sua

cliente a consulta de um mddico. Frevina a sua cliente que se, I}URANTE CIS [}IAS SEffUItriTE$ g npilCgeA0, se

verificarem coniichfro, vermelhidao, borbulhas n0 coilro cabeludo 0u na pele, inchaqo dos olhos elou dia face,
holhas CIu ressudaQfro do couro cabeludo e/ou da pele, e recomendado consultar um rfl6dic0,

> Esperar 15 dias apds uma ondulaqlo, uma desfrisagem 0u um alisaftrento de longa duraq6o para aplicar a c6lgraqAg.

> N5o utilizar em cabelos com coloragdo de hena ou com uma coloracfro nrogressiva.

NA UTTLTZAQAO RESPE|TE O MODC DE EMPREGO
Reservado exclusivamente par'a uso profissional dos cabeliireims parceiirii ['0roat protessionnel.


