
. viseljen k6nyelrnes, eldobhatri gumikesztyiit! . Kizdrrilag a javasolt oxydantokkal
hasznalja a term6ket, maximunr 30 volumenessel (g%-os). t'le haszniila a termdket 30
volumenn6l (9%) erdsebb hidrog6n-peroxiddal, . vegye figyetembe a megadoft kever6si
ardnyt! . Ne haszndljon f6mes eszktizijkeil (f6sii, csat, stb.) . A term6ket csak L'0r6al
Professionnel shakerben vagy fest6tdlban javasoljuk iisszekeverni. . Addig keverje, amig
gazdag, krdmes dllagri elegyet nern kap, . Ha shakeft haszndl, az iisszekever6s utdn azonnal
nyissa ki, hogy a term6k ne nyom.ia sz6t az ed6nyt, 6s ne folyjon kil

il#RffiAL HAJFESTEK, TvTELyATELJES rllllgl_rgl flT,lllTtu K0NDicr0NAL6 osszrrnru:
ww rywiw I0NENEGTTVIESINCELL.

tr,tni;JIi";;,1,;ii., A hajsziil ellendll6bb lesz, teljes vddelem alatt iill 6s megerrisiidik, el6segitve
' 

y ,vJ', ../i 
a preciz 6s ttik6letes szineredm6nyt,

Eredm6nyek a Majirel iipoki krdmhajlestdk haszniilatdval: telt fdnyes, egysdges, hosszantarto szinek
100%-os risz hai feddssel.

!: KEVFIES: A Majirel hajdpolo krdmfestdket keverdk formiijiiban haszndlja. Egy 50ml-es tubust keverjen ossze
75ml L 0real Professionnel 20 volumenes (6%-os) Krdm Oxydanttal hogy 2 ionusnyi fetvilagositiist drjen et.
A 3 tdnusnyifelvildgositiishoz a L'0r6al Professionnel 30 volumenes (9%-os) Krdm Oxvdantot vdtassza,

r Alkalmazzon fest6ket bds6gesen a hajttivekn6l a tOkdletes 6sz haj fed6s erAet<e[enl , 1e tep;e tr:l
a hat6id6t! r Nagyon alaposan iiblitse ki a hajb6l a fest6ket, a hat6id6 letelt6vel! r A hatr5ido tartama
alatt a keverdk szine vdltozik, Ez teljesen normdlis, a folyamat r6sze,6s semmilyen hatdsa nincs a v6gs6
eredm6nyre.

3. OSZ HAJ FEDES. A Majireltiikdletesen fedi az dsz hajat,
z Ha az 6sz hajszalak ardnya0% ds 50% kozott van: vigye fel a vdlasztott drnyalatot.
t I'a az cisz hajszdlak ardnya 50% 6s 1 00% kozott van: A vdlasztott iirnyalatot keverje iissze fele-fele ardnyban
Majirel alapszinnel, ha a vdlasztott drnyalat hideg tdnusl illetve Majirel arany drnyalattal ( 3) vagy termdszetes arany
Arnyalattal (0.3) ha a vdlasztott drnyalat meleg tonusri. A keverdkhez tegyen hozzd 20 volumenes (6%-os) Krdm
0xydantot

r A h[iviis 6rnyalatokat (.1,,2,.7) alapszinnel keverje. Pl : 1/2 tubus Majirel 7.1 + 1/2 tubus Majirel 7. . A meleg
6myalatokat (.3, ,4, ,5, ,6) arany alap-, vagy termdszetes arany alapdrnyalattal keverje annak fiiggvdnyiben-,
hogy milyen intenziv hatdst szeretne el6rni, Pl.: 1/2 tubus Majirel 7.43 + 1/2 tubus Majrrel 7.3 vagy pt.: tti tunus
Majirel 7.43 + 1/2 tubus Majirel 7.03

r A festest a hajhosszon ds a hajvdgeken kezdje. Hagyja hatni a festdket 15 percig, majd folytassa a mtjveletet
a hajtrin 6s hagyja hatni az anyagot 35 percig

2. ToLSAGOSAN KIVILAGOSODOTT HAJHOSSZ VAGY HAJVEC eSErEru (vagy kifakult haj
eset6n) SZiNS0rmft6 TECHNTKAK

r Ha a hajhossz 6s hajv6gek szine, valamint a kivdnt drnyalat kiiz0tt max.1 i6nusnyi kiiliinbsdg van, akkor
a fe$dket azonnal vigye fel a hajhosszra 6s a hajvegekre, r Ha a hajhossz 6s hajv6gek izine, valariinta kivdnt
6rnyalat ktiziitt 2-3 tonusnyi ki.iltinbs6g van, es a haj egdszs6ges, vdgezzen szinsotdtitdst. Vigye fel a kivdnt
arnyalatot a hajttire. Adjon 3-6 cm azonos vagy sdtdtebb alapon l6vri meleg tunusf Majirel iirnyalatoia megmaradt
kever6khez 10-15 ml meleg'"'izzel vegyftue. c Ha a hajhossz ds hajvdgek szine, valaminta kiviint rirnyalat
kiiziitt tiiblt, mint 3 6rnyalatnyi kiiltinbs6g van vagy a haj 6ndkenS igdnybevett, alkalmazzunk el6fest6st.

3. TUL SOTET HAJHOSSZ ES HAJVEG ESETEN 'SZINELTAVOL|IASI' TECHNIMK
r Egy drnyalat tisztitdsa vagy egy nem kompatibilis drnyalat leradiroz6sa. Ha a hajhosz ds a hajvdgek, valamint
a ki:vdnt ilrnyalat kozott max. 1 tonusnyi eltdrds van, radirozzuk le a hajat Effasor dsfono viz t<everdtievel.
r Egy sotdtebb iirnyalat tisztitdsa hogy viliigosabb iirnyalatot dryiink el Ha a hajhossz ds a hajvdgek, valamint a kirviint
drnyalat kijzott tobb, mint 1 iirnyalatnyi kri16nbsdg van, tisztitsuk meg a hajat Efassor ds ['0rdal professionnel

20 volumenes vagy 30 volumenes (6%-os vagy 9%-os) Krdm Oxydant keverdk6vel, hogy a megfelel6 vilagosrtdst
elerji.ik.

Eredm6nyek a Majirel dpolo kr6mhajfest6k haszndlat6val: telt, f6nyes, egys6ges, hosszantart6 szinek
100%-os 6sz haj feddssel.
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2. FELVITEL ES OBLiTES TOFESTES ESETEN - Sziraz,nem megmosoit hajra vigyuk fet a festdket
ecset segi'tsdgdvel. - A felvitelt a hajtcindl kezdji.ik. - Teljes hatoiriri: 35 perc. - A hajhossz teitesetior adjunk 5-10 mf
langyos vizet a marad6k anyaghoz.

S ' t9 a szin a hajhosszon 6s a haiv6geken kev6sb6 fakult, csak a hatdidrj utolso 5 percdre vigyiik fel ide
a festeket.

u'i'. 'Ha a szin a hajhosszon ds a hajv6geken ktizepesen fakult: a hatoidrj utolsd 15 percdre vigyuk fel ide
a festiket.

, ' 'Ha a szin a hajhosszon 6s a hajv6geken erdsen fakult, akkor ttjfestds utdn azonnat vigyiik fel a festeket
a hajhosszra 6s a hajvdgre is.

- A hat6id6 lejdfla utdn 6vatosan, gondosan emulgedljon.
- Nagyon alaposan iiblitse ki a hajbdl a fest6ket, amig a viz tiszta nem lesz.
- A festett hajhoz speci6lis sampont haszn6ljon: 0ptimiseur Post-color szinrtigzit6 sampont,

r Viseljen k6nyelmes, eldobhatri gumikesztyiiii
r Ne haszndljon f6mes eszkiiziiket! (l6sri, csat, stb.)
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1. NATUR HAJ FESTESE (vagy nagy tenov6s est6n) ELS6 fESTiS TECHNIM



M IVEL"AZ ALLERGIAS REAKCI0
PR6BASALLERcIA-TEsrET KEL|tee-eznrrver,roeeEii4s'o-R/ivAffi;iiiuE*ilrii-
DEN HAszNALqrn non, AKKoR ls, HA ruAn ulsznAnn nrurn rn n iinrvrElilr
vRey uAs nR.lresrExrr.

FONTOS : N NRL TTSTEKEK HASZNAI-ATA ALLERGNS N TNXCIoT VALTHAT KI, M ELY EGYES
RITKA ESETEKBEN SUI-YOS IS LEHET, 0rururr rS VTNNECETEX, NNruNX TNOIXTEEN,
H0Gy MINIMALISRA csOrrrrursrr nz nfrne rns ninrcd KdbKA2ATAi FEiiilftr
t'tur szUrsEGES A r<ovrrxezd ldinAsox srinRrAsA,- 

- - -

. GyermekektSl elzdrva tartando!

o Kizdrolag a megfelelri, javasolt oxydantokkal, maximum 20 volumen (6%) vagy
30 volumen (9%) hasznittla a termdkeil / Ne haszn(ija a termdkei eiose66
hidrog6n-peroxiddal, mint 30 volumen (g%).

o Taftsa be a megadott keverdsi ariinyt!

. Kerulje a termdk szembe, ill. bcjrre keruleset.

. Ne haszndlja a termdket szakdll, bajusz, szempilla vagy szemoldrjk festes6rel

. Csak rendeltetdsszerrjen, a haj fest6sdre haszndlja a term6kefl

. Amennyiben a festdk. szembe jut, azonnal oblitse ki bo vrzzel! Ha a venddg
kontaktlencsdt visel, tdvolitsa el az ciblitds elcittl

. A hajat alaposan oblftse le a hatoidci lejiirla utdn!

' A term6k kikevereset 6s felviteldt lehetcisdg szerint jol szellcizci helyen v1gezzel
n Ne ldlegezze be! Ne nyelje lel

'Vend6ge 6rzdkenysegdt illetcien felmerrllci k6rddsekben javasolja vend6gdnek,
hogy konzultdljon orvosdval I

' Tafto! hajkiegyenesitds vagy dauerolds utdn viirjon legaliibb 15 napot, mielrjtt ezt
a hajfestdket alkalmaznd!

' Ne haszndlja henndval, vagy hajszin-regenerdloval (f6mtartalmf hajfestekkel)
festett hajon.

KOvESSE A HASZNALATI UTMUTATdT!

Csak szakipari haszndlatra.

vED6xeszryti nnszruALATA K0TELEZ6. Haszniitjon egyszer haszndtatos vedrikesztyrjt
a termdk elrjkdszft6se, felvitele es leobli't6se sorantAz ideiglenes ,,fekete henna,, teio-
viiliis novelheti az allergia kialakuldsdnak v_esz6lyet. Ne hiszndljon hajfest6keUhaj-
szinezdt, ha: ' Arcdn kiritds van, vagy fejbrire lizdkeny, irritdlt vigy serritt . Hajfestes
utan biirmikor, biirmilyen reakciot 6sitett. . Kordbban, ideiglenes ,tet<ete hennai, teto-
viilds sordn valamilyen reakcidt dszlelt.

HOGYAN VFCEZZUNX E6NPN6BAS ALLERGIA-TESZTET?
Tiivolitsa el a fulbevalokatl A fill mdgdtti terriletre egy vattacsomo segitsegevel vigyen
fel.egy kis hajfesteket a tubusbot (MAJ|REL) 6s kdruj-t-belrjt t -2 cm2-ejtegy |<is pen;#
menyi) terLiletet kenien gr yglg lsmdtelje meg a felvitelt mikozben nagyia, hogy meg-
szdradjon a r6teg 2 felvitel kiiztjtt. Gondosan zdrja vissza a tubust. itdg1lja 

"n'atni 
iz

anyagot 48 oriiig a fril mdgdtti terrlleten andlkul, hogy megmosnii, letakarii, uagv noi-
zildrne. Ha ez idci alatt akdr 0nn6l, akdr vend6g6nel szo[attan reakci6kat vesz'dszre,

Ti,nt 
ujl:fgJgl. pjr!.o9tr._va_gv a_tesztert rdsz 6s/vagv a kdrnvdkenek 

" 
ouiiaoasi,

akkor NE HASZNALJA A TERMEKETT

HA A TERMEK FELVITELE S0RAN ALLERGIAS REAKCIO Lrp FEL, mint akkut csfptis,

iTtr:^i:..qgltggr9.vagv 6.getri 9rze1a fejbcirdn, azonnar m'ssa re.a fest6ket', 6s
NE HASZNALJA. Legszomj esetdn, hivjon azonnal orvosi segftsdget. Ulann nalteites
elcitt javasolja a vend6gele!, l,]o-gv k6rjen orvosi szakvel6mdnyt. Figyelmeitesse
venddgdt, hogy ha A FELVTTELT xovrr6 NAPOKBAN viszketds, piroioorisii tejoctr vigy
a test kipottyosdddse, a szemek 6s/vagy azarcduzzaddsa, hoiyagosodas rcp iet, ut rii
keressen fel orvost.
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