
PERLACOLOR HAJFESTÉK 

Válassza ki a kívánt színárnyalatot. Keverje össze nem fém tálkában OXY CREAM-mel 1+1 arányban (szuper 

szőkék 1+2 arányban), amíg sima krémet nem kap. 

Általános információk: 

ELJÁRÁS PERLACOLOR OXY CREAM HATÓIDŐ 
PERC 

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS 
1 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS 

60 ml 60 ml 20 vol. 30' 

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS 
2 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS 

60 ml 60 ml 30 vol. 35' 

ŐSZHAJ FEDÉS ÉS 
3 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS 

60 ml 60 ml 30 / 40 vol. 30-40' 

SZUPERSZŐKÉK 
4-5 TÓNUS VILÁGOSÍTÁS 

arány 1+2: 30 ml 60 ml 40 vol. 40-50' 

TÓNUS A TÓNUSON arány 1+2: 30 ml 60 ml 6 / 10 vol. 15-20' 

 

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 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 GO COLOR CHROMATIC samponnal, majd kezelje GO COLOR CHROMATIC pH 
kiegyenlítő balzsammal. Hagyja rajta egy kicsit, majd öblítse le. 
 
Figyelem: A termék allergiás reakciót válthat ki - szigorúan tartsa be az óvintézkedéseket. Figyelem: a termék 
tartalmaz ammóniát és az árnyalattól függően: Toluenediamine, Diaminobenzenes, Rezorcin, feniléndiamin. 
Szembe ne kerüljön. Ha a termék szembe kerül, haladéktalanul bő vízzel öblítse ki. Ne használja a terméket 
szempilla és szemöldök festésére. A hatóidő eltelte után bőségesen öblítse ki a haját. Viseljen védőkesztyűt. 
Tartsa gyermekektől távol. A hajfestékek allergiás reakciót válthatnak ki, ami komoly is lehet. A tetoválás 
növelheti az allergiás reakciók kockázatát. 48 órával a festés előtt, ellenőrizni kell a bőr érzékenységét, akkor is, 
ha már korábban használt más hajfestéket. A termék nem használható, ha már korábban volt allergiás reakciója 
más hajfestékektől, a fejbőr túlérzékeny vagy különösen erős irritáció jelentkezik. Ilyen esetben forduljon 
orvoshoz, mielőtt bármilyen hajfestéket használna. 
Szülők: A termék nem alkalmas gyermekek számára. 
Olvassa el és tartsa be a használati utasítást. 
Használati utasítás: nem fémes tálban, és keverjük össze Perlacolort és oxy krémet 1:1 arányban (1:2 arány a 
szuperszőkék esetében). A készítményt a száraz hajra használja 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! 
 
Forgalmazza: 
Hairmony Fodrászkellék Kft. 
székhely: 2363 Felsőpakony, Juhász Gyula u. 7. 
fióktelep: 1097 Budapest, Gyáli út 33/b 
Web: www.oysterhungary.hu 


