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PRQDUKTN AR lilTE AVSEIIU ATT AiIVAI'II|AS PA PERS0NER Ut'IDER

16 AR. VART|ruGSTEST F0fl ALIERGI: B{tn UTFBRA$ F0RE VARJE

AilIViiNII[IING AV IIENNA PROIIUKT. OA Eil ALIERSISK REAKIIIIN KAII

KtlMMA PTOTSLIGT. tlETTA GI|ITEN iiVTru OTN KUi|[lEI{ TIOISARE HAR

Affv[NT EN HARTiiRGflIHGSPRtltlUKT Av IlETTA EttEft ANNAT MiinKE.
$ET lin ABSoLUT uilnvluuler An uTFiiRA TE$TET 4s TtMrutAR FiinE
At'tl,iil0NtiltG.

VIKIIGT: 0E$lNA PR0DtIKT KAil GE UPPHOtl TILL ALwARIIGA
ALTERGISKA REAKTIONER. FfjR ATT HJIILPA IIIG OCII DII{ KUN[} ATT

rurrusxA RrsKEni F0R Eil AlmF0uaunr
A$IVIS.il I NGA.R t}VI I.IKORLIG EN FtiLJAS:
. ANVAruB LAMPtIGA ENGAI{SSHANl!SKAR under fiirberedning,
applicering och urskiiljning av produkten.

" Tempordra tatueringar med svad henna kan iika risken liir allerEier.

" Flirga inte hiret om:
- kunden har uislag i ansiktet eller kiinslig, initerad och skadad

hirhotten
- kunden tidigare har reagerat pi en hirfiirgningsprodukt
- kunden tidigar* har reagerat pi en tempordr tatuering med svart
henna.

SARSKILDA ANVISNINGAR
0M RIAKTI0tlJ SliULLE UPPSTA VID Al'lVAN0trl|lrIG, t,ex. intensiva stickningar,

irritaiioner, utsiag elier sveda i hirbotten, skiilj omedelhart med vatten och avbryi

anvdndningen, 0m andninqsbesvdr uppstlr, si)k orriedelbart lAkare.

Rekommendera kunden att ridfrdga sin lakare innan kunden anviinder en

hi.firgningsorodukt igen.

Informera din kund att om det ilA0ARtr|A EFTER HARFIRGt'lI[iG[ill upp$ir.ki6da,

rodnad, utslag eller blisor pi hirboiirn eller huden, svullnad kririg rigonen och/eller

i ansiktet, viitskande hirbutten eller hud, bbr kunden kontakta en liikare.

I Fiirvaras nf;tkamligt fbr barn.

I Anv[nd endast med rekommenderade oxidanter, 30 volymer (9%) maximunr

ftir Ma;irel och Majirel Mix, och 40 riolymer (12%) maxinrum fiir fulajicantra$,

I Far inte anvindas tillsammans med viteperoxidkonceniratitner ilver 30 vr:lymer

(99/o) fiir Majirel och Majirel ftnix, och 40 volymer (12%) ft'r Majiconrast,

> Ftilj angivna blandningsforhillanden.

> Undvik kontakt med t)gon, anvdnd inte fiir att fdrga skiigg, mustasch eller till

annat dn fhrgning av huvudhir, Anvdnd inie till fiirgning av tigonfransar orh
-bryn.

I 0m produkten kommer i kontakt med ijgonen, skiiij gena$ med rikligt med

vatten och uppsiik likare. Anviinds kontaktiinser, ta ut dem fiirst och skdlj

sedan ogonen,

> Skiilj hiret val efter anviindning,

I Fijrbered och applicera fhrgblandningen pi ett viil ventilerat stiille.

) Far inte inandas eller fiirtiiras.

! Rekommendera kunden att kontakta ldkare, om denna har frigor kring

bverk[nslighet,

> Vzinta i tvi veckor efter permanent eller rakpermanent innan du anvander

denna produkt.

> Anviind inte pi hir, som firgats med henna eiler en progressiv fiirg, bortstett

fr&n Botan0a frdn [0rfal Prolesionnel,

OFT iin UKnGT ATT FIRGER MEO cAnMttAtrIE. CARMILANE +
NM5, CARMILANE + HUBILANE ANVINDS UTAIU ATT DE BI.ANtlAS
IIdIEII ANORA FARGER ELLER MEt] MAJIREL MIX B{I[}STERS.

FOLJ BRIJ KSANVIS N I NG EN.

Enda$ fiir yrkesmlissig anvindning.

ffi SLAToTNcSFORHALLANDE: I :i,5
Majirel-cremen blandas ut enligt foljande:
;l tub pA 50 ml blandas med 75 ml av
20 vol. (6%) av L 0r6al Professionnels
cremeoxidant f6r att lyfta upp till 2 steg.
Fdr att lyfta upp tiil 3 steg, anvind 30 vol. (9%)
cremeoxidant fran f 0r6al Prcfessionnel.

e Anvdnd ldmpiiga engingshandskar.
r Anvdnd endast med rekomrnenderade oxidanter,

30 volymer {9%)maximum.l FAr inte anvdndas tillsammans rned
vdteperoxidkoncentraticner iiver 30 volymer (9%).

r Fdlj anglvna blandningsfiirhillanden.
r Anvdnd ej redskap av metall (klimmor, kam, skilar osv.).

x Produklen kan blandas i en f0rdal Professionnel shaker eller
icke-metallisk sk6l,

x Blanda tills en krimig konsistens uppnis.
E Vid anvindning av en shaker eller flaska, tippna genast efter

blandning fiir att undvika Overtryck och eventuella fdrgstfrnk.

B annlrcEnrFtc ocn SKOJNING
- Applicera vid rdtterna i torrt och otudttat hAr med en pensel {se

appliceringstekniker).
- Borja applicera vid rijtterna.
- Totai verkningstid: 35 n:inuter,
- Efter verkningstiden, ei:rulgera produkten i hdrei varsamt.
- Skolj hiret noggrant efter verknlngsiiden, tills vattnet ar klar1.
- Anvand scnairrp0 tor fdr-gat iAi': L 0r6al Professionnel PR0._classics Color-.

n Anviind ldmpliga engfrngshandskar,

a Anviind ej redskao av nretall {klirnmor, kam, skf,lar osu.i.

n Applicera rikligt vid rdtterna fdr att sdkra en god grihirstiickning.
c Fdlj den angivna verkningstiden,
n Fdrgen av biandningen kommer dndra under verkningstiden. Detia ir

normalt och har ingen inverkan pl det slutliga ffrrgresultatet.
I Sk6li h6ret noggrant efter verkningsiiden.

KI smAHAnsrAcKrurNG
Majirel tacker grAa hAr per-fekt.
. 0-50% gnitt h8r: applicera den onskade fiirgen.
r 50-i00% grAti hAr: blanda den onskade fdrgen i ett 50:50
blandningsforh*ilande med en tulajirel grundfdrg, och L0r6al
Professionnel 20 vol. (6%) cremeoxidant.

. Fargandring = Applicera ogonblickligen i ldngder och toppar.

" Samma farg, men bleknad = Applicera i liingder och topoar ndr halva
verkningstiden har passerat.

" Samma farg = [pp11gsra i kingder och toppar nir endast 5 minuter
dterstir av verkningstirlen

lllTEM. Ndr en rrithirsblandning appliceras pi utvaxten, skall endast
reflexen appiiceras i ldngderna och topparna.

E elaxolt\teSFdRHALLAHDE: r:1,5:o,25 & t:1,5:o,5
Majirel Mix kan inte ensamt anvdndas i en
blandning med cremeoxidant. Den miiste
kombineras med en Majirel eller Majirouge-nyans.
Fdr att framhdva elier neutralisera en nvans.
blanda 1/4 tub av Majirel Mix noggrant med en
50 ml tub av Majirel eller Majirouge, och tittsdtt
sedan 75 ml av U0r6al Professionnel 20 vol. i6%)
cremeoxidant for att ljusa upp tlil 2 nivAer.
For att ijusa upp tili 3 nivfler, vdlj LOreal
Professionnel 30 vol. (9%) cremeoxidant.
Viktigt: for optimala fdrgresultat, dr det viktigt att de 3 komoonenterna
blandas noggrant samman.

. Anvind ldmpliga engingshandskar.
r Anvdnd endast med rekonnmenderade oxidanter.

30 volymer (9%imaximum.l Fir inte anvdndas iiilsammans rned
vdteperoxidkoncentratio*er iiver 30 volymer (9%),

r Fdlj angivna blandningsftirlrfrllanden.
e Anvdnd ej redskap av metall {kliimmor, kam, skilar osv.}.

s Produkten kan blandas i en L'0r6al Professionnel shaker eller
icke-rnetallisk skil.

* Blanda iills en kriimig kensistens uppnis.
x Vid anvdndninE av en shaker eller flaska, iippna genast efter

blandning fdr att undvika dvertryck och eventuella fdrgstdnk.

E AFPLTCER!trG OCH SKoJHtl{c
- Applicera vid rotierna i torrt och otviittat hdr med en pense! {se

ap p I i ceri n gstekn i ker).

- Borja applicera vid i'otterna.

- Total verkninEstid: 35 minuter.
- Efter verkningstiden, emulgera produkten i h&ret varsamt.
- Skrilj hiret noggrant efter verkningstiden, tills vattnet dr klart.
- Anvand schanrpo for fargat hir': f 0r6al Professionnel PR0_classics Color,

fi! cnAnAnsrAcKr{rn{c
Majirouge, Majirel och Majirel Mix ldcker gria hir perfekt.

Intensifierande steknik (koppat rdd)

" 0-50% grfltt hir: applicera den onskade nyansen blandad med 'l14 tub
av MalirelMix.

" 50-l00% gritt hir: tika proportionen av Majirel Mix tiil 'll2 tub.
lrieutraliserande teknik (bli, grtin, gredelin)
* 0-50% gritt hir: applicera den onskade nyansen biandad med 1/4 tub
av Majirel Mix.
. 50-"i00% gr&tt hir: applicera den valda nyansen blandad med
motsvarande grundfdrg, vid rdtterna.
Applicera den vaida fdrgen blandad med 1/4 tub av Majirel Mix pi
lingderna och topparna.

Bemark: For ett hir med en vitandel pi mer dn 3C%, rekommenderar vi
att anvdnda Majirel Mix till applicering i langder och toppar.

. Fargandring = Applicera ogonblickligen i langder och toppar.

. Samma fdrg, men bleknad = Applicera i iingder och toppai' nar halva
verkningstiden har passerat.
. Samma farg = 4pp|;g*ra i langder och toppar ndr endast 5 minuter
itersi&r av verkningstiden.

NQIEBA Nar en vithirsblandning appiiceras pA utvdxten, skail endast
reflexen appliceras i iangderna och topparna.

S sIa*oTNGsFORHALLANDE: r :r,S
Blanda 1/2 tub (25 ml)av Majicontrast-creme
med 37,5 ml av f Oreal Professionnel
20 vol. (6%), 30 vol. (9%) eller 40 vol. {12ol$
cremeoxidant, anefter onskad styrka
och uppljusning.
For vdldigt mijrka baser, anvanC L0reai
Professionnel30 vcl. (9%)eiler 40 vol. (12%)
cremeoxidant.

r Anviind ldmpliga engingshandskar.
c Anvdnd e*dast rned rekomrnenderade oxidanter,4Svagmer {12 96}

maximum.
s Fir inte anvdndas tillsamnians med viteperaxidksnees!fratisner $uer

40 voiymer ('12 %).

r Ftilj angivna blandningsfdrhillanden.
s Anvdnd ej redskap av metall {kliirnmor, kam, sk&lar osv"}.

s Produkten kan blandas i en fOrda[ Professionnel shakerelier
ieke-metallisk sk61.

r Blanda tills en kriimig konsistens uppnis.
a Vid anvdndning av en shaker eller flaska,6ppna ge*ast e{ter

blandning frlr att undvika iivertryck aeh eventuella fdrgstink.

pl areucEnrNc ocH sKoJrorxc
- Skilj et de seKicner som ska fiirgas fr6n resten av hiret.
- Applicera i torrt, otuattat hAr med en pensel, under Ouick Mlcires,

cellophane eller annat maierial.
- Total verkningstild: &5 minuter utan vlrme elier 15 rninuter under

vdrme"
- Skiilj hAret noggrarrt eiter anvandning.
- Anvand schampo fdr fdrgat hf,r: LOrdal Prafessiannel
PRO classics Color.

x Anvdnd ldmpliga engingshandskar.
r Anvfrnd ej redskaB av rnelall ftlinnmor, kam, skilar mu)-
r Fiilj den angivna verkningstiden
r Fdrgen av blandningen kommer indra urider verkningstiden. De$a dr

normalt och har ingen inverkan pi det slutliga {argresrltatet"

: Skiilj hiret noggrant efter verkningsiiden.

EI en&wAnsrAcKntruc
Majicontrast biir inte anvdndas for grAhirstiickning
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a Anvdnd idmpliga engsngshandskar. 
I

r Anv&nd ej redskap av metall {kiiimrrror, kam, skilar osv.}. 
i

r Applicera rikligl vid riitterna filr ail sfrkra en god grdhirstfickning, I


