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Uso Profi ssonal

Prova de Toque

Preparo e Aplicação

Com uma perfeita cobertura dos cabelos brancos, a 
COLORAÇÃO PERMANENTE ANUAR doa brilho intenso 
e garante a proteção dos fi os, apresentando resultados 
extremamente precisos com cores uniformes.

Prepare um pouco da COLORAÇÃO ANUAR PROFISSIONAL 
como se fosse utilizá-la. Aplique no antebraço ou atrás da orelha 
e deixe agir por 30 minutos. Lave o local. Aguarde 24 horas e 
se neste período surgir irritação na pele, coceira ou ardência no 
local ou nas proximidades, fi ca comprovada a hipersensibilidade 
da pessoa e, portanto, o produto não deve ser utilizado.

Calce luvas. Em um recipiente não metálico, coloque 1 (um) tubo (60 g) de COLORAÇÃO 
ANUAR PROFESSIONAL da cor desejada e adicione 90 mL de emulsão cremosa color. 
Misture até obter um creme homogêneo. Aplique com um pincel sobre os cabelos secos ou 
úmidos. Deixe durante o tempo de pausa de 35 minutos para cabelos naturais, 50 minutos 
para cobertura de brancos e 50 minutos para clareadores. Após o tempo de ação, enxágue. 
Nos clareadores a proporção é de 1 para 2, ou seja, para cada tubo de 60 g de COLORAÇÃO 
ANUAR PROFESSIONAL, adicionar 120 mL de EMULSÃO CREMOSA COLOR.

Advertências e Precauções
Uso profi ssional. Cuidado.  Seguir as instruções de uso. Contém substâncias passíveis 
de causar irritação e reação alérgica na pele de determinadas pessoas. Antes de usar 
faça a prova de toque.  Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado. 
Não usar nos cílios e sobrancelhas. Em caso de contato acidental com os olhos, 
enxaguar imediatamente com água em abundância e procurar um médico. Pode causar 
cegueira. Usar luvas adequadas. Não é recomendado o uso em gestantes e crianças 
menores de doze anos. Mantenha fora do alcance de crianças. Não é recomendada 
a aplicação sobre cabelos que tenham passado por outros processos químicos com 
bases incompatíveis. Enxágue bem os cabelos após a aplicação.

Composição
AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, 
PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARETH-20, ETHOXYDIGLYCOL, MACADAMIA 
TERNIFOLIA SEED OIL, CETRIMONIUM CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, 
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COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, GLYCERIN, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM 
METABISULFITE, DICETYL PHOSPHATE, CETETH-10 PHOSPHATE, COCOS 
NUCIFERA OIL, PARFUM (FRAGRANCE), DISODIUM EDTA, ERYTHORBIC 
ACID, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, CYCLOHEXASILOXANE, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, AGARICUS BISPORUS EXTRACT, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ZEA MAYS OIL, SESAMUM INDICUM 
SEED OIL, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, TBHQ, SERICIN, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, CAPRYLYL GLYCOL, 
PHENOXYETHANOL, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROLYZED SILK, HYDROLYZED KERATIN.


