
Használati utasítás: nem fémes tálban keverjük össze PERLACOLOR hajfestéket és az OXYCREAM-et 1:1 arányban (szuperszőkék esetében 1:2 
arányban), amíg sima krémet nem kap. A keveréket száraz hajra kenje fel a szokásos módszerrel. Hatóidő 30 perc (szuperszőke árnyalatoknál 40-
50 perc). A hatóidő eltelte után adjon hozzá meleg vizet, masszírozza át, majd bő vízzel alaposan öblítse ki.
KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA!

Fontos: a mennyiségek jelzésértékűek, mert függ a haj hosszától és tömegétől.
Teljes színkezelés: Kezdje hátul, kb 2 cm-re a fejbőrtől, tincsről tincsre haladva a haj teljes hosszán. Hagyja hatni 20 percig. Készítse elő a többi 
festéket, melyet a haj tövén alkalmazzon. Hagyja hatni további 30 percig (összesen 50 perc).
Tőfestés: Kezdje a fej elülső részénél és haladjon a nyak felé. Hagyja hatni 30 percig (40-50 perc szuper szőkék esetén).
Öblítés: Emulgeálja először víz hozzáadása nélkül, majd adjon hozzá kis mennyiségű vizet. Öblítse ki jól a festéket. Mossa meg a hajat CUTINOL 
COLOR UP samponnal, majd kezelje CUTINOL COLOR UP pH kiegyenlítő maszkkal. Hagyja hatni pár percig, majd öblítse le.

Figyelem: A hajfestékek allergiás reakciót válthatnak ki. Olvassa el és kövesse az útmutatót. Ez a termék 16 éven aluliak számára nem javasolt. 
Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kockázatát. Ne fesse be a haját, ha: - kiütések vannak az arcán vagy érzékeny, irritált 
és sérült a fejbőre, - ha már korábban volt allergiás reakciója hajfestés után, - ha már korábban tapasztalt allergiás reakciót ideiglenes „fekete 
henna” tetoválás után. Keverési arány 1:1. Viseljen védőkesztyűt. Ne használja a terméket szempilla és szemöldök festésére. A hatóidő eltelte 
után bőségesen öblítse ki a hajat. Szembe ne kerüljön. Ha a termék szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki bő vízzel. Tartsa távol gyermekektől. 
Összetevők: lásd a terméken (*)

Érzékenységi teszt: ajánlott az előzetes érzékenységi teszt elvégzése 48 órával a hajfestés előtt.

Jegyezze fel későbbi referenciaként a hajfesték színkódját. 1 - A bőr érzékenységi tesztet vagy más értékelést minden alkalommal, 48 órával 
a hajfestés előtt el kell végezni, még azoknak az ügyfeleknek is, akik korábban is használtak már hajfestéket. ÉRZÉKENYSÉGI TESZT: Különösen 
érzékeny alanyoknál előzetes vizsgálat javasolt. Tisztítson meg egy kis bőrfelületet a fül mögött vagy a könyök hajlatban; kenje be egy kis meny-
nyiségű hajfestékkel (hajfesték + oxy keveréke); ne mossa le 48 órán belül. Olyan reakciók esetén, mint például bőrpír, duzzanat vagy viszketés, 
orvoshoz kell fordulni. A tesztre adott reakció hiánya nem garantálja, hogy a jövőbeli hajfestések során később sem fordul elő allergiás reakció. 
A teszt azonban fontos óvintézkedés. Kétség esetén orvoshoz kell fordulni. 2 - Ha a festés során az ügyfele a következőt tapasztalja: bármilyen 
szúró vagy égető érzést és / vagy kiütést, azonnal öblítse le és hagyja abba a felhasználást, mivel ez súlyosabb reakció jele lehet. Ne fesse meg újra 
a haját, hanem tanácsolja ügyfelének, hogy forduljon orvoshoz; Gyorsan terjedő bőrkiütés, szédülés vagy ájulás, légszomj és / vagy szem, ill. arc 
duzzanat esetén, azonnal öblítse le, és haladéktalanul kérjen ügyfelének orvosi segítséget és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 3 - Ha a hajfestés 
után vagy az azt követő napokban az ügyfélnél olyan problémák merülnek fel, mint a bőr vagy a fejbőr viszketése, bőr- vagy fejbőrkiütés, szem / 
arc duzzanat, hólyagosodás és / vagy a bőr vagy a fejbőr váladékozása, kérje meg ügyfelét, hogy haladéktalanul forduljon orvoshoz, és forduljon 
a gyártóhoz. 4 - Ez a termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek súlyos szemirritációt és esetleges tartós szemkárosodást okozhatnak. Ha a 
developer vagy a hajfesték keveréke belekerül a szembe, azonnal öblítse le nagy mennyiségű langyos vízzel és forduljon orvoshoz. Ha az ügyfél 
kontaktlencsét visel az alkalmazás során, és valamelyik termék bejut a szemébe, először vegye le a kontaktlencsét, majd azonnal öblítse ki a sze-
mét nagy mennyiségű langyos vízzel és forduljon orvoshoz. Ne lélegezze be és ne nyelje le a terméket. Kerülje a szükségtelen érintkezést a bőrrel. 
Ne használja, ha a haj hennával vagy fémsós festékkel volt festve. A hajfestés előtt távolítson el minden fémtárgyat a hajból, és tartsa távol a festés 
során. Ne használjon fém eszközöket. Óvja az Oxycream-et a fénytől és a hőtől. Ezt a hajfestéket ne keverje össze más termékkel. Ne tárolja a fel 
nem használt terméket. Ne hagyja a keveréket zárt edényben (kitágulhat vagy felrobbanhat).

Forgalmazza:
Hairmony Fodrászkellék Kft.
székhely: 2363 Felsőpakony, Juhász Gyula u. 7.
fióktelep: 1097 Budapest, Gyáli út 33/b
Web: www.hair-mony.hu

ELJÁRÁS KEVERÉSI ARÁNY HATÓIDŐ
PERC

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS
1 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS

1:1
60 ml Perlacolor

60 ml Oxycream 20 vol
30’

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS
2 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS

1:1
60 ml Perlacolor

60 ml Oxycream 30 vol
35’

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS
3 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS

1:1
60 ml Perlacolor

60 ml Oxycream 30/40 vol
30-40’

4-5 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS
SZUPERSZŐKÉKKEL

arány 1+2:
30 ml Perlacolor

60 ml Oxycream 40 vol
40-50’

TÓNUS A TÓNUSON
ÁRNYALÁS

1:2
30 ml Perlacolor

60 ml Oxycream 6/10 vol
15-20’

PERLACOLOR
használati útmutató


