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Permanente kleuring.
Zonder ammoniak voor een
aangename geur.
0DS-technologie (Oil Delivery System*). Maakt
de bereiding van het mengsel makkelijker door
de gloednieuwe gebruikswijze.
Verhelderttot3tinten in 35 minuten. Dekking van
de witte haren tot 100%. Gelijkmatig, kleurvast
en perfecte kleurnauwkeurigheid, kleuring na
kleuring. 0ptimaal comfoft voor de hoofdhuid.
lntense voeding en hydratatie tot aan de
volgende haarkleuring. Het haar voelt zachter
aan dan voor de kleuring. Ultieme glans.

*Verspreidingssysteem door middel van olie.

Gebruikssqnwijzin
// BEREIDING
Het lN0A systeem bestaat uit 2 delen. Alleen
gebruiken met de nieuwe lNOA oxidant fles.

o Geschikte wegwerphandschoenen dragen.
I Uitsluitend gebruiken met de

v00rgeschreven oxidatieproducten, 30
volume {9%} maximum. Niet gebruiken
met waterstofperoxide van meer dan
30 volumen {9%} maximum.

r De vermelde verhoudingen in acht nemen.
r Geen metalen voorwerpen gebruiken

{klemmen, kam, kom"..}.

r Als een shaker wordt gebruikt om het
product te mengen, open deze onmiddeliik
na het mengen om openspringen van de
shaker en morsen van het product te
vermijden.

T I AANBRENGEN
0p de hele aanzet aanbrengen en indien nooig
op .de lengten en punten (Zie regels voor het
doorhalen van de kleur). Dankzij zijn smeulge
textuur, hecht het product mooi aan het haar.
Inwerktijd: 35 min.

I T EMULGEREN EN UIISPOETEN
. Na enkele minuten emulgeren, overvloedig
uitspoelen tot het water helder is.
. Eindigen met 2 wasbeurten met de specifieke
shampoo voor gekleurd haar: lN0A Post.

o Geschikte wegwerphandschoenen
dragen. v

r Geen metalen voolwernen qebruiken
(klemmen, kam, kom...).

c De haren goed uitspoelen na de inwerktiid,

I T TECHNISCHE REGETS
Dekking vqn de witle hqren:
. Tot 70% witte haren = de gekozen tint
aanbrengen en 35 min. laten inwerken.
. Tussen 70 en 100% witte haren =U?tube van
de gekozen tint rnengen metflZ basiskleur op
dezelfde kleurhoogte, aanbrengen en 35 min.
laten inwerken.

Doorholen vqn de kleur:
De gemengde lN0A dient zonder toevoeging van
water op de lengten en punten ingezette worden.
De inwerktijd begint na de toepassing op de
aanzet.
. Verandering van kleur = onmiddellijk
doorhalen van de kleur.
. Zelfde kleur maar verkleurd = doorhalen van
de kleur halverwege de inwerktijd.
. Zelfde kleur = doorhalen van de kleur 5 min.
voor het einde van de inwerktijd.
Let op.:wanneer een karakterkleur gemengd met een
basiskleur voor wit haar op de haaraanzet is gebruiK haal
de lengten en punten dan alleen door met de karakterkleur.

Rode INOA linten met
Cormilsne, RubilqnerM en DM5:
Door hun sterk kleurend vermogen, dekken de
rode nuances van lNOA met Carmilane,
Rubilane en DM5 wit haar uitstekend, zonder
dat deze gemengd hoeven te worden met 1 tube
basistint. 0p 0 tot 100% witte haren: breng de
tint ongemengd aan.
Niet mengen met andere tinten.
Eerste toepassing: voor de toepassing van een
rode tint van lNOA met Carmilane, met Rubilane
of met DM5, is het aanbevolen de kleur
onmiddellijk doorte halen, ongeacht de staat
van de kleur op de lengten en de punten.

DIT PRODUCT IS NIET BESTEMD VOOR GEBRUIK BIJ PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR.

ALLERGIETEST: UITVOEREN 48 UUR V66N IEDERE KLEURBEHANDETING, ALLERGIEEU TUNruTN PLOTSELING
ONTSTAAN, ZELFS INDIEN U DIT PRODUCT OF EEN ANDER KLEURPRODUCT BIJ UW KLANT AL EERDER
HEEFT GEBRUIKT.

BELANGRIJK: KLEURPRODUCTEN KUNNEN EEN ALLERGISCHE REACTIE VER00RZA|ffN. 0M HET RlSlC0
OP EEN ATLERGISCHE REACTIE TE HETPEN VOORKOMEN, IS HET DAAROM ZOWEL VOOB U AtS VOOR UW
KTANT NOODZAKELIJK ON D ERSTAAN D E VOORZORGSMAATREG ELEN I N ACTIT TE NEMEN:
o DRAAG GESCHIIffE WEGWERPHANDSCH0ENEN tijdens het bereiden, opbrengen en uitspoelen van het product,

" Tiideliike tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.
o Kleur het haar niet als:
- uw klant last heeft van uitslag in het gezicht of van een overgevoelige, geirriteerde of beschadigde hoofdhuid.
- uw klant eerder een allergische reactie na een haarkleuring heeft gehad,
- uw klant in het verleden een reactie heeft gehad na een tiidelijke tatoeage met zwarte henna.

U ITVOERI NG VAN DE GEVOELIGHEIDSTEST

Verwijder oorbellen. Breng achter het oor met een wattenstaafje voldoende
ongemengd(e) kleurproduct(en) aan 0p een plekje ter grootte van een eurocent
{1 a 2 cm2). Herhaal dit en laat het in de tussentijd drogen. Sluit de verpakking
weer zorgvuldig af.

Wacht 48 uur zonder te wassen, te bedekken of aan te raken.
Wanneer u of uw klant tijdens die periode een reactie vaststelt, zoals jeuk, rode
vlekken of zwelling van het proefplekje, GEBRUIK DIT KLEURPR0DUCT DAN NIET.

EXTRA WAARSC}IUWINGEN

lN GEVALVAN EEN REACTIE TIJDENS HET 0PBRENGEN, zoals hevige prikkelingen, huidirritatie, huiduitslag
ol een branderig gevoel op de hoofdhuid, onmiddelliik uitspoelen en het gehruik stoppen. Wanneer er
sprake is van ademhalingsrnoeilijkheden, onmiddelliik medische hulp inroepen.
Raad de klant aan een arts te raadplegen, voordat opnieuw een kleurproduct wordt gebruikt.

Waarschuw uw klant dat wanneer lN DE DAGEN NA DE KLEURBEHANDELING jeuk, roodheid of uitslag op
de {hoofd}huid, zwellingen rond de ogen en/of het gezicht, blaren of vocht op de (hoofd)huid verschijnen,
het wordt aangeraden een arts te raadplegen.

. Buiten bereik van kinderen houden.

. Uitsluitend gebruiken met de aanbevolen oxidatievloeistof: maximaal 30 volumes {9%). /
Niet gebruiken met oxidatievloeistoffen met meer dan 30 volumes (9%).
. De opgegeven verhoudingen aanhouden.
. Contact van het product met de huid en ogen vermijden. Niet gebruiken voor het kleuren
van baard of snor of voor een ander gebruik dan het kleuren van hoofdhaar. Niet gebruiken
voor het kleuren van wimpers en wenkbrauwen.
. Bij contact van het product met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen.
Contactlensdragers: indien mogelijk contactlenzen eerst verwijderen, alvorens de ogen te spoelen.
. Spoel het haar na de inwerktijd van het product goed uit.
. Het product bereiden en opbrengen in een goed geventileerde ruimte.
. Niet inhaleren of innemen.
. Heeft uw klant vragen over zijnlhaar individuele (over)gevoeligheid, adviseer hem/haar dan
een arts te raadplegen.
. Wacht met een kleurbehandeling minstens 15 dagen na een permanent of een behandeling
met een duurzaam gladmakend product.
. Niet gebruiken op haar gekleurd met henna of een progressieve kleuring.

VOLG DE GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een applicatie, meng:

r 60I 0xydant Riche l0 (3%1,

20 (60lo) of 30 vol. {9%}.
(10 vol om donkerder te
kleuren,20 vol. voor het
dekken van de witte haren, tot
2 tinten te verhelderen / 30 vol.
om tot 3 tinten te verhelderen).

o 60 g kleurgel.
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Mengen tot het verkrijgen van een homogene
en smeuTge crdme.

Voor professioneel gebruik in de kapsalon. Niet bestemd voor doorverkoop.
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