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coLoRATroN cnEmE DE BEAUT* - ToNENE G & TNCELL

H," vaalentava kestovdri. optimaarinen neutralisointi.

XJ sexolrussuHDE: 1:2
Majirel High Lift -vdrivoidetta
kiiytetddn sekoitussuhteessa 1 :2.
Sekoita 50 ml vdrivoidetta + 100 ml
L'Or6al Professionnel Cream
oxydant 30 vol (9 %) -hapetetta.
Jos haluat vaalentaa jopa 4,5
astetta sekoita 50 ml vdrivoidetta +
100 ml L'Or6al Professionnel Cream
Oxydant 40 vol (12 a/o) -hapetetta.
Jos viii'j:151 vaaleita pohjia tai maksimaalisen vaalennustehon
saavuttaminen ei ole tarpeen, k6ytd L'Or6al professionnel
Cream oxydant 30 vol (9 %) -hapetetta.

" Kiytd asian m ukaisia kertakdyttriisid suojakiisineitd,

. Kiytd ainoastaan suositeltujen hapetteiden kanssa,

30 vol{9%}taienintiiiin 40 vol l120lol.
. Ei saa kaytteii yfi 40 vol llzllolvetyperoksidin kanssa.

. Noudata annettua sekoitussuhdetta.

. Aa fayte metaltisia tyrivdlineiti (pinnejd, kampaan jne.).

. Tuotteen voi sekoittaa L'0r6al Professionnelin

sekoituspullossa tai ei-metallisessa kulhossa.

. Sekoita hyvin, kunnes vdriseoksen koostumuksesta

tulee tiyteliiinen.

. Kdyttdessdsi sekoituspulloa, avaa pul l0 vdlittrimisti
viiriseoksen sekoittamisen jdl keen vdlttddksesi
ylipaineen ja siiti aiheutuvat viiritahrat,

emulgoi hiukset varovaisesti.
- Huuhtele hiukset huolellisesti, kunnes vesi on kirkasta.
- Pese hiukset L'Or6al Professionnel PRO classics Color

-shampoolla.

. Keyta asianmukaisia kertakdyttiiisid suoia kilsi neitii.

. AH keytii mehllisia tyrivilineitd {pinnejd, kampaa, jne,).

" 0ptimaalisen vaalennusteh0n saavuttamiseksi anna

vaikuttaa kokokonaisvaikutusajan ajan.

. Vtriseos muuttaa vdriddn vaikutusajan kuluessa,

Tdmiion normaalia eikd vaikuta viirjdyksen

lopputulokseen.

' Hiukset on huuhdeltava huolellisesti kiisittelyn
jilkeen,

El perrAvws
Majirel High Lift ei hiiivytii harmaita
hiuksia.
Majirel High Liftiai voidaan kuitenkiin
kayttAa hiuksiin, joissa on vdhdn
harmaita hiuksia (enintddn 30%)ja ne
ovat tasaisesti kai kkialla.
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rlirfi TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU AILE 16-vUtlTIAITtE.
AttERGIASTA vAH0lT.TAvA TESTI 0N TEHTI[vil qe ruNlla ENNEN rfiruiiru TUoTTEEil J0KAtsTA
|I$III9!{F[T4t _S_11![.4U,_F!_Gt4 ttot tLMETli vtLffiT[EN-varrf.n nsIAKKAAN nlursET 0usl
TfARJATTY AI EMM II{ TALTN TAI EHI MERKKISELLII HI USVIIRI Lti[.
TARKEAA:H|USVAR|TsAATTAvATA|HEUTTAAvAKAv|AALL

4q$@4$l AILERGISEN REAKil0N HlsKlN PIENENTIMtsEK$t 0r{ NoUDATETTAvA sl'lJEAArtlA
VAR(lTtI I M IA:

' r[vt[ AslANMuKAlslA KERTAKIIVTT0tSIII SU0JAKISt],!EFi[ tuotteen sekoituksen, tevityksen
ia huuhtelun aikana.
' Y|.!iui!,qilt.n. m u sta hen n atatu oi nti saattaa lislitli a I i e rg iariskiii.. Ale vdrjdd hiuksia, jos:
- asiakkaasi kasvoissa on ihottumaa tai ios hiinen hiuspohiansa 0n herkk6, ilrtynyt tai
vahingoittunut
- asiakkaasi 0n aiemmin $aanut oireita hiusten vtrjdiimisesfti
- asiakkaasi 0n aiemmin saanut sirelta vliliaikaisesia mustasta hennatatuoinnista.

trtAlru rrrr nlLERGTASTA VAROTTTAVAN TESTIN:

r:..,*.:,.:r Poista korvakorut, Levitli vanupuikolla pelkklili vhrivoidetta korvan taakse noin 10 sentin kolikon

+iffi,*i f l-1-2 cmzn kokoiselle alueelle. Anna kuivua. Sulje korkki.o,,ff',\' I 0dota 4B tuntia pesemafia, peittdmdttli tai kosk-ettamatta aluetta,
'i" \\ Mikali tdnd aikana alueella. tpi Eq.qymplirill,i ilmenee epltavallisia reaktioita kuten kutinaa,t punoitusta tai turvotusta, ALA KAYTA HIUSVARIA,

ERITYISOHJEET
MIKALI TU0TTEEN ttAytiitrt AIKANA ILMENEE REAKTI0, esim. voimakasta pirtrlvliiirrvtrrrtu, nrppvnu mi
polttavaa tunnetta hiuspohjassa, huuhtele hiukset viilitttjmlisti ja keskeytd vArjdyi. Uifaii''ilmenee
h e n g itysva i ke u ksia, ota vli I ittii m iisti yhteyttli liiii kii ri i n.

Neuvo asiakastasi ottamaan yhteyttii lii6kiiriin ennen uutta vliryliysfti.

Neuvo asiakastasi ottamaan yhteyttii lliiik[riin, MIKALI MUUTAMAN PAruAN STSALLA TU0TTEEN fAWOSfli
ilmenee kutinaa, punoitusta tai niippyliiitii hiuspohjassa tai iholla, silmien jaltai kasvojen turpoamista, rakkuloita
tai vetistystii hiuspohjassa jaltai iholla,

> Sdilytettfrvii lasten ulottumattomissa.
> KAyta ainoastaan suositeltujen hapetteiden kanssa, enintddn 40 vol (120/o).

) Ei saa kliyttli?i yli 40 vol (12 %) vetyperoksidin kanssa.

) Noudata annettua sekoitussuhdetta.
) Varottava tuotteen joutumista silmiin ja iholle, Ei saa kiiyttli?i parran, viiksien eik[ muun kuin hiusten

v?irjiilimiseen. Ei saa k?ifiiiii silmdripsien eikli kulmakarvojen viirjliiimiseen.
) Jos lqotetta 

joutuu silmiin, huuhtele ne vtilittiimdsti runsaalla vedellii ja ota yhteyttli lii?ikiiriin. Jos silmissd
on piilolinssit, tulee ne poistaa ennen silmien huuhtelua runsaalla vedellli.

) Hiukset on huuhdeltava huolellisesti kiisittelyn jiilkeen.

) Valmista ja levitii vdriseos hyvin tuuletetussa paikassa.
) Tuotetta ei saa hengittli?i eikii niellii.
) Neuvo asiakastasi ottamaan yhteyttli liiZikliriin kaikissa herkistymiseen liittyvissii kysymyksissd.
) 0dota 2 viikkoa permanentin tai suoristuspermanentin jlilkeen ennen t?imlin tuotte-en kliytftimisti.
> F!g.u lgyttaa hiuksiin, jotka ovat viirj?itty vlihitellen vbimistuvalla hiusviirill[ tai hennalia, lukuunottamatta

L' 0r6al Prof essionnel Botanea-kasviviirili.

gll-IALKFtt-ilIi Sfivv.lil: 0ARMI4NE, CARM|TA]i|E + DM5 JA CARMTLANE + RUB|LANE,
NIITA EI SEKOTTETA MUIDEII SIVYJEN KANSSA. !

N O U DATA XArrrOO H J E ITA.
Vain ammattikhytttitin.


