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4meii 
yuir.nieu, yAtKKA ASIAKKAAT'I Htut(sET ousr viR$m

AIEffi$Iil TAIU TAI ERIMEEKNSELI.A HIUSVIRILtA.

REEKTI$T&. SIilUN JA ASIAKKAASI iLI-ER$ISEII REAKTIIIT RISKItr
PIFilEftTfi FI ISEIGI tlFI iI t) U BATETTAVA S EU RAAVIA VAH{IT(II M IA:
. riw[ *$u[ffi u KAt sln xr marftynii ls lI su ollxfisrru rrii
tuatteen sekoituksen, levigksen ja huuhtelun aikana.

' Yiiliaikainen musta hennatatusinti saattaa lisdti a!lergiariskid.

" iH v:i4iie hiuksia, j*s:
- asiakkaasi kasvsissa on ihuttumaa iai jos hlnen ftiuspohjansa on
herklki, lirty*f tai vahingoittunut
- asiakkaasi on ai*mmin saanut oireila hiusten virifrImisestfr
- asiakkaasi on aiemmin saanut sireita vdliaikaisesta mustasta
hennatatueinnista.

$AE_EIIALLEBG TASTA vAR o mAVAN TFW:

*Sls* Poista korvakorut. Levitli vanupuikoila pelkkiiiviirivoidetia kcrvan

.+= \ taakse noin 10 sentin kolikon l 1 -2 cmi:n kokoselie alueelle. Anna

*S.R*+-'i ,'o t kuivua ja toista. Sulje korkki.'lt_Fi l 
0dota4Stuntia pesemittli, peittiimfrttiitaikoskettamattaaluetta..+ \\"i Mikiilitiiniiaikana alueella taisen ympiirillii ilmenee epiitavallisia= '\, '\ reaktioita kuten kutinaa ounoitusta tai turvoiusta. ALA |(AflA' 
HIUSVARIA

: lllU$V[Rtt $AAITAVAT AIHEUTTAA YAKAVIA ALtEFffISIA

ERITY!SOFf;JEET

) Slilytettivi lasten ulottumatiomissa.
i Kiiytii ainoastaan suositeltujen hapetteiiien kanssa, kliyiii Majirel ja Majirel

mix -uirej?ienintiifrn 30 vol, ($ Yn),hapeiteiden kanssa ja Majicontra$+iirejii

enintliiin 40 vot. {1 2 9'r) hapetteiden kanssa,

> ilajirel- ja Majire! mix +irejd ei saa kiiyttiiii yli 30 vol, (9 9ir) vetyperoksidin

kanssa, ja Majicontrastvdreji ei saa kiiyttiiii yli 40 vol. {12 9/s) vetyperoksldin

kansa.

) lioudata annettua sekoitussuhdetta.

! Varottava tuotteen joutumista silmiin ia iholle. Ei saa kiiytttli par,.an, viiksien eikii

muun kuin hiusten vlirjiiiimiseen. Eisaa kliyttiid silmbripsien eikd kulmakarvojen

vlirjiiiimisee n.

) Jos tuotetta jautuu silmiin, huuhteie ne viiiittimii$i runsaalla vedellii ja ata

yhteyttii liiiikiiriin. Jm silmissii on piilolinssii, tulee ne poistaa ennen silmien

huuhtelua runsaalia vedeili.

I Fliukset on huuhdellava huolellisesti kiisittelyn jilkeen.

r Valmista ja levitii vdriseos hyvin tuuletetussa paikassa.

) Tustetta ei saa hengittdii eikli niellii.
p Sewo asiaiosta$i uttamaan yhieyttli liiikiiriin kaikisa hertistymiseen liittyvissd

kysyrnyksissii.

) CIdota 2 viikkoa permanentin tai suoristuspermanentin jilkeen ennen tiimhn

tusttesn kiiyttimisti.
r Ei saa kfiytt[i hiuksiin, jotka on viirjitty hennalla tai vdhitellen voimistuvalla

hiusviirillii, lukuunottamatta ii0rdal Professionne! BatanEa-kasviviirii.

Or* TiiRfiETi, ETTII siivrrJOIs$A tlu cARMILANE-, cATMILailE
+ [}ffi5 -, gARMil-ANE + RUB!LANr -Snvy.'ii XlVreriiilU
STilOITTAIIIIATTA MUIOEN SIVYJFN TAI &IAJIREt MIX
E[}t!$rREt tlEft KAfrssA.

IIsexomussuHDE: {:to5
Majirel-vdrivoidetta kiiytetii:in
sekoitettuna yksi tuubi 50 mlja 75 ml
20 vol. i6%) LOr6al Professionnel
creme-hapetetta 2 asteen vaalennustehon
saavuttamiseksi. 3 asteen vaalennustehon
saavuttamiseksi kayt:i 30 vol. (9 %)
creme-hapetetta.

E KiFe asianmukaisia kertakdyttdisid suojakdsineit6.
r Kiiyti ainoastaan suositeltujen hapetteiden kanssa, enintiin 30 vol

{9%). / Ei saa kiyttii yli 30 vol {9%} vetyBeroksidin kanssa.
r l'loudah annettua sekoitussuhdetta.

= AU Aayta metallisia tyiivdlineitti (pinnejd, kampaa, jne.).

s Tuotteen voi sekolttaa U0r6al Professionnelin sekoituspullossa tai
ei-metallisessa kulhossa.

c Sekoita hyvin, kunnes viriseoksen koestumuksesta tulee
tdyleliinen.

r Kiyitiessdsi sekoituspulloa, avaa pullo vdlitttimdsti vdriseoksen
sekoittamisen jalkeen vilttifrksesi ylipaineen ja siiti aiheutuvat
vdritahrat.

El r-Evrws JA r{uuHTELu
- Levitii variseosta kuivien pesemdtiomien hiusten tyveen viirisud!lla

{katso Levitystekni ikat-osioi.
- Aloita levi$s tyvestd.
- Kokonaisvaikutusaika: 35 minuttia.
- Vai kutusajan piiiilrtttyii e m u I go i h el lavaraisesti.
- Huuhieie hrui(set huoleilisesii kasri-ieiyn jdlkeen, kunnes vesi on kirkasta.
- Kdyt?i eri$istd viirikdsitellyille hiuksille tarkoitettua shampocta; L'0real

Professicnnel PRO classics Color.

x Kiytii asianmukaisia kerlakiyftdisi6 suojakiisineiti.
n A* niyta rnetallisia tyiivaiineitii {pinnej$, kampaa, jne.}.

n leviti vdriseosta runsaasii tyveen varmistaaksesi harmaiden
hiusten peittimisen.

a iloudata annettua vaikutusaikaa,
a Viirisecs muutlaa vdriidn vaikutusajan kuluessa. Tdmd on

normaalia eiki vaikuta viriiiyksen l0pputulokseen.
r tliuksei sn huuhdeltaya huolellisesti kdsittelyn jilkeen.

El pemriirryvs
Majirel peittld harmaat hiukset tAysin.
.0-50 % harmaita: kiiytd hiuksiin haluttua savya.
. 50-'100 % harrnaita: sekcita haluttua savyd Majirelin pertissdvyihin ja
L0r6al Professionel 20 vol (6 %) Cream oxydant -hapetteen kanssa
sekoitussuhteessa 50:50.

LETfiTYSTEKNIIKAT
o Vdrin muutos = levita viriseosta pituuksiin ja iatvoihin vdlittrinasti.

' Sama mutta haalistunut vari = jatka vdriseoksen levittdmistd
pituuksiin ja latvoihin, kun puolet vaikutusajasta on kulunut.
. Sarna viri = levitd vdriseosta pituuksiin ja latvoihin, kun vaikutusaikaa
on endd 5 minuuttia jdljellii.
HU0M: Kun tyveen levitetadn harmaita hiuksia peittdmd variseos, leviia
pituuksiin ja latvoihin vain vivahdeviiria.

H s=xorussuHDE: I :1,5:o,25 & 1 :tr,5:o,S HsexomUSSUltDE: i:i,5
Sekoita 112 {25 ml) Majicontrast cream
-tuubista ja37,5 ml L'0r6al Prcfessionnel
20 vol (6 %), 30 vol (9 %) tai 40 vol (i 2 0/o)

Cream oxydant -hapetietta riippuen
toivotusta vdriseoksen voimakkuudesta
ja vaalennusasteesta.
Kiiytii L'0r6al Professionne! 30 vol (9 0/o) tai
40 vol (12 %) Cream oicydant -hapetetta erittiiin
tummille pohjille,

r Kiiytii asianmukaisia kertakiytttiisiii suoiakisineitd.
r Kiiytd ainoastaan suositeltuien hapetteiden kanssa, enintddn

4B uol. (12 olol.

s Ei saa keyftae yfi tS vcl ('12 7o) vetyperoksidin kanssa.

r Noudata annettua sekoitussuhdetta.
r Ala fayta metallisia tyoviilineitii {pinnejd, kampaa, jne.).

e Tuotteen voi sekoittaa L'0r6al Professionnelin sekoituspullossa tai
ei-metal!isessa kulhossa.

x Sekoita hyvin, kunnes viiriseoksen koostumuksesta tulee
tiyteldinen.

r Kiiyttdessdsi sekoituspulloa, avaa pullo vdlittrimdsti v*riseoksen
sekoittamisen jdlkeen vdlttdiiksesi ylipaineen ja siitfr aiheutuvat
viiritahrat.

pl uevrws JA HUUHTFLU
- Erottele vdrjdttdvdt osiot muisia hiuksista,
- Levitii vdriseosta kuiviin pesemiittdmiin hiuksiin varisudilla ja kdyti

Quick Mechejd, sellofaania iai muuta sopivaa materiaalia.
- Kokonaisvaikutusaika: 35 minuuttia ilman ldmpiid tai 15

rninuuttia lfrmmiissd.
- Huuhtele hiukset huolellisesti pdiittyneen vaikutusajan jdlkeen.

- Kaytai erityistd viirikiisitellyille hiuksille tarkoitettua shampoota: f 0real
Professionnel PRO classics Color.

n Kiiytii asianmukaisia kertakdyttdisiii suojakdsineitd.
r'Ata fapa mehltisia tyoviilineiti {pinnejd, kampaa, jne.}.

s Noudata annettua vaikutusaikaa.
e Vdrisecs muuttaa vdriiin vaikutusajan kuluessa. Tdmi on

normaalia eikd vaikuta viirjdyksen lopputulokseen.

c Hiukset on huuhdeltava huolellisesti kdsittelyn jdlkeen.

$ ne:rrAvYYs
Maj i contrasf siivyjii ei tule kdyttdi harmaiden h i usten peittdmiseen.

U0real Professionnel 14 rue Royale 75008 PARIS
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Majirel Mix -tuotteita ei tule kdyftiiii setlaisenaan 12.s ml
sekoitettuna Cream oxydant -hapetteeseen. fu
Niitii on kiiytettiivei yhdessii Majirel- tai -o.. \ = I
Majirouge-sdvyjen kanssa. Korostaaksesi tai
neutralisoidaksesi viria sekoita 1/4 Majirei Mix
-varituubia ja 50 ml Majirel- tai Majirouge-saivyd
ja lisdd 75 ml L'0r6al Professionnet 20 vol i6 %)
Cream cxydant -hapetetta vaalentaaksesi hiuksia
2 astetta. Vaalentaaksesi hiuksia 3 astetta kdrrtd
L'Oreal Professionnel 30 vol (9 %) Cream oxydant

Mlt{iiliTU0TTEEN KlYTiiN ATKA|\IA tL|i{tllEE REAKT|0, esim. voimakasra pi$etyi,

irsytystd, niippyltiitii tai pohiavaa tunnetta hiuspohjassa, huuhiele hiukset viilitttimiisti
ja keskeytii viirjlys. Mikiii ilmenee hengitysvaikeuksia, trta vliliti0rniisti yhteyttl
liiiikiiriin.

|lls*vn asiakasiasi oiiamaan yhieyti5 lliikliriin ennen uufia vfrriiiystii.

Heuvaasiakastasi.ottamaan yhteyttd liii{kariin, MIKliLI MUUTAMAN PAIl/Iru $SALU
TLI0TTEEN KAYTI}STA ilmenee kutinaa, punoitusta tai n[ppyliiirii hiuspohjassa tai

ihrlla. sllmien jaitaikaswjen turyoamista, rakkuloita taivetistysti hiuspohjasa jaltai

iholla.

N OU DATA KAYTTOOFIJ EITA.

pl levrws JA HUUHTELU
- Leviid vdriseosia kuivien pesem2ttornien hiusten tyveen viirisudilla

(katso LevitysteKni i kat-osio).
- Aloita levi$s tyvestii.
- Kokonaisvaikutusaika: 35 minuttia.
- Vai kutu saj an pdii$tyii e m u I goi hel I livaraisesti.
- Hur.;htele hiukset huclellisesti kdsittetyn jiilkeen, kunnes vesi on kirkasta.
- Kdiytd erityistai vdrikdsiteliyille hiuksille tarkoitettua shampoota: L Oreal

Professionnel PRO classics Color.

c Kiiytd asianmukaisia kertakdyttOisiii suojakdsi neitii.
r Am fayta metallisia.tytivdlineitd ipinnejii, kampaa, jne.).

r Levitd viriseosta runsaasti tyveen varmistaaksesi harmaiden
hiusien peittdmisen,

E f'loudata annettua vaikutusalkaa.
r Vdriseos muuttaa vdridbn vaikutusaian kuluessa. Tiimd on

normaalia eikd vaikuta vdrjdyksen lopputulokseen.
r lliukset on huuhdeltava huolellisesti kiisittelyn jdlkeen.

fl rerrrAvws
Majirouge-. Majirel- ja Majirel Mix -vdrisekoituksen peittiivdt harmaat
hiukset iiiysin.
Tehostamistekniikka (kupari- ja punaiset sdvyt)
. 0-50 % harmaita: sekoita haluttua siivyii 1/4 Majirel Mix -tuubin
kanssa.

" 50-100 96 harmaita: sekoita haluttua sivyd Majirel Mix -tuubin kassan.

Vivahteen neutralisointi (sininen, vihre6, malva)
n 0-50 % harmaita:sekcita haluttua sdvydll4 MajirelMix -vdrituubin
kanssa.

" 50-100 % harmaita: Levitd hiusten tyueen variseosta, jossa on
haluttua sdvyii ja vastaavaa perussiivyii. Levitii hiusten pituuksiin ja
latuoihin vdriseosia, jossa on haluttua varid sekoitettunall4 Majirel Mix
-vdrituubin kanssa.

Huom.: Jos hiuksissa on enintdin 30 % harmaita, suosittelemme, etta
kdytiit pituuksiin ja latuoihin levitettdvdssi varisekoituksessa vain Maiirei
Mix -sdwd.

. Vdrin muutos = levitd vdriseosta pituuksiin ja latvoihin viiiittomiisti.

. Sama mutta haalistunut vari = jatka vdriseoksen levittdmistd
pituuksiin ja latvoihin, kun puolet vaikutLlsajasta on kulunut.
. Sama viri = levita vdriseosta pituuksiin ja latvoihin, kun vaikutusaikaa
on enaa 5 rninuuttia tiiljellii.
rlUQM: Kun iyveen levitetaan harmaita hiuksia peittdmd vdriseos, ievita
piiuuksiin ja iatvcihin vain vivahdevaria.

-napetetta.
Tarkead: varisekoituksen 3 ainesosan perusteellinen sekoitiaminen on
tiiikeSS optimaalisen virlaystuloksen aikaansaamiseksi.

e Kiytd asianmukaisia kertakiiyttiiisiii suojakdsineitd.
r Kdytii ainoastaan suositeltujen hapefteiden kanssa, enintddn 30 vol

(9%1.I Ei saa kdyttiid yli 30 vol {9%) vetyperoksidin kanssa.

r l,loudata annettua sekoitussuhdefta.
I Ala fayta metallisia tytivdlineitd (pinnej6, kampaa, jne.).

r Tuotteen vsi sekoittaa P0r6al Professionnelin sekoituspullossa tai
ei-metallisessa kulhossa.

I Sekoita hyvin, kunnes vdriseoksen koosturnuksesta tulee
tEyteldinen.

n Kiy.ttdes;iisi sekoituspulloa, auaa pullo viliitiimdsti viriseoksen
sekoiftamisen jilkeen vdlttdiksesi ytipaineen ja siitd aiheutuvat
uiiritahrat.


