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Exceptionel lysningsevne. Optimal neutralisering.

H grailornG: l:2
Majirel High Lift-creme blandes
i blandingsforhold 1:2. Bland 50 ml
farvekomponent + 100 ml af
L Or6al Professionnel cremeoxydant 5o ml
30 volumen (9%). For at lysne op til
4,5 niveaue4 bland 50 ml farvekomponent
+ 100 ml af L Oreal Professionnel
40 vol. (12%) cremeoxydant.
PA lyse baser eller nAr maximal lysning ikke er nodvendig,
brug L'Or6al Professionnel 30 volumen (g%) cremeoxvdant.

' Brug egnede engangshandsker,

n Anvendes udelukkende sammen med de anbefalede

oxydanter,30 volumen (9%)eller 40 volumen 11206
maximum,

. MA ikke anvendes sammen med

hyd rogenperoxid ko ncentration over 40 vol umen 1120 lal,

o 0verhold de angivne blandingstorhold.

. Anvend ikke metalgenstande (kam, skel, spande/
spenner etc,).

' Produktet kan blandes i en shaker eller en skAl, fra

L'0r6al Professionnel der ikke er lavet af metal.

. Bland godt for at opnA en ensartet creme.

' Ved brug af shaker eller flaske, frbn umiddelbart

etter blanding for at undgi eventuelle farvestenk/
fargesprut.

e eAroruNG oc sKYLNTNG ...-j$k
-PAlsr med en pensel i uvasket h&r. //.,\ |- \, \\6.
- Start p&foringen ved rsdderne. tFFiaJ j lE
- Total indvirkningstid: 5O minutter. \\t{--',/;"
- Emulger produktet i hAret blidt efter \-_Zd'
indvirkningstiden. Y"r*o'-

- Skyl hAret grundigt efter virketiden, indtil
vandet er klart.

- Brug shampoo til farvet hAr: L'Or6al Professionnel
PRO_classics Color.

. Brug egnede engangshandsker.

' Anvend ikke metalgenstande {kam, skil, spande/
spenner etc,),

' For at opnfr optimal lysning, benyt hele

indvirkningstiden.

' Under virketiden, vilfarven af blandingen endre,
'Dette er normalt og p&virker ikke slutresultatet.

n Skyl htret grundigt etter anvendelse.

p oaxnrnc AF nuoercnA nAn
Majirel High Lift dakker ikke
grAt hAr.
Dog er det muligt at phfare Majirel
High Lift i hir med en lille
grAhArsandel (max. 30%o) og der
har en javn fordeling af disse hAr.

UOr6al Professionnel 14 rue Royale 7b008 PARIS
TSA 75OOO 93584 ST OUEN CEDEX FR

L'OREAL Danmark A/S, Ksbenhavn - t-'OnEAl Norge A/S, 1327 Lysaker
vrnvw. loreal profession nel, com
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DETTE PR{Itl['KT ER IKKE BEHEGNTT fiL BRUO PA PENSIINER UNSER 16 AN. AflVAfiSEt$TEST F8R
AILERGI BgR UDF0RES F$R I|VER AilVFNIiEtSE AF 0ETTE pnoDUlff, HIET EN ALLERGT KAN U0VtKLE
SI& PLUUSEI"IGT. DETTE GtrI-tlER (lfiSA, SELVIIM KUNDEN T!DLIGERE HAH AilIVENIIT EN HARFARVE
AF NETTE ELLER ET ANTIET MtrRKE. OET ER ABS(ILUT NgDVENDIGT, AT TESTEN UOTgRES 4S TIMER
INDEN ANVEI{DELSE.

V|GT|GT:HARFAnvN|NGKANFHEMKAt[lEAl.v0RL|GEALLERG|sKER
OIG-tlG BIN KUNDE MED AT MIilNSKE RISIK(IEN FIIR EN ALLERGISK REAKTIIIN, ER BET NSDVENDIGT
AT OVERHOt0E F0LGEN0f F0RtI0L0SREGLER I

' BnUG EGNEDE ENGANGSHAND$KER nir produktet blandes, piferes og skylles ud.
' Midlertidlge tatoveringer med sort henna kan oge risikoen forallergi.
. Hirfarvning mi ikke udfsres hvis:

- kunden har udslet i ansigtet eller en sen$itiv, irriteret eller beskadiget hovedbund/hodebunn
- kunden tidligere har haft en reaktion efter hirfarvning

.- kunden tidligere har haft en reaktion pi en midlertidig tatovering med sort henna.
SADAN U DFORES ADVARSTLSTESTEN :

.riiiifi Fjern eventuelle srenringe, Pifor med €n vatpind nok af den ublandede farvekomponent bag oret til
''r''ii'i'"':'i"'at dakke et omrfide pi storrelse med en 1-kr. Lad tsrre/tsrke. Skru omhyggeligt liget/korken pi
.5 .,.. ; tarvekomponenten igen.ii 

\\r\,, Vent 48 timer uden at vaske, tildakke eller rsre stedet.' \ I Hvis du eller kunden i lsbet af denne periode konstalerer unormale reaktioner, sasom klse, rsdme/
rsdhet eller havelser pd eller rundt om stedet, nnA HAnTARVNINGEN tKKE GEII|tlEMFCIif$

SERLIGE FORHOLDSREG LER
I TILFALDE AF EN REAKTI0N UNt)ER AI\IVENDELSEN, sisom intens prikken/prikking, irritation, knopper/nupper
eller brandende fornemmelse/svien i hovedbunden/hodebunnen, skyl straki med vand 0g stgp anvendeis'en.
0pleves f,ndedratsbesvar, sog da straks lage.

Anbefal din kunde at konsultere en lage, fsr der foretages en hirfarvning igen,

lnformer din kunde 0m at soge lage, HVIS t}ER I DAGENE EFTER HARFARVNING opstir klse, rsdme, udslat
eller knopper/blemmer i hovedbunden/hodebunnen eller pd huden, havelse omkring ojne og/eller i ansigtet eller
yaskende hovedbundlhodebunn eller hud.

> 0pbevares utilgangeligt for bsrn.
> Anvendes udelukkende sammen med de anbefalede oxydanter, 40 volumen (12Y0) maximum,
> Ma ikke anvendes sammen med hydrogenperoxidkoncentration over 40 volumen (12V0),
) 0verhold de angivne blandingsforhold.
> Mi ikke komme i beroring med ojnene, mi ikke anvendes til at farve skag/skjegg, overskag/bart eller til

andet end farvning af hovedhir. Mfi ikke anvendes til farvning af ojenvipper og -biyn.
) Er produktet kommet i kontakt med ojnene, skyl da straks med rigeligt vand 0g ssg lage, Ved brug af

kontaktlinser, fjern da disse inden ojnene skylles.
> Skyl hiret grundigt efter brug.
) Forbered og pafor farveblandingen et sted med god udluftning,
> Ma ikke inhaleres eller indtages.
) Anbefal kunden at konsultere en lage, hvis kunden er i tvivl om sin egen overfslsomhed,
> !g1t to uger efter permanent eller kemisk udglatning, inden dette produkt anvendes,
> Mi ikke anvendes, hvis hiret er farvet med henna eller en progressiv farve, undtaget Botanea fra fOrdal

Professionnel.

DET ER VIGTIGT AT FARVER ME0 CARMILANE, CARMILANE + DM5, CARMIIANE + RUBIIANE
BRUGES UDEN AT BLANDES MEII ANDRE FARVER. t

FQ'LG B R UGSANVI S N I N G E N.
Fo rbeh oldt erhvervsu doven de/yrkesmessi g bru k,


