FICHA TÉCNICA

Emulsão Reveladora Cremosa
COLOR

6, 10, 20, 30 e 40 Volumes

1L

ÁGUA OXIGENADA
Uso Não-Farmacêutico
Uso Profissonal
Fórmula cremosa rica em lipídeos e proteínas que formam
uma mistura homogênea. Por ser estabilizada, permite uma
perfeita revelação dos pigmentos, com precisão do resultado
obtido e maior durabilidade da cor. Destina-se a auxiliar nos
processos de coloração e descoloração.

Prova de Toque
Prepare um pouco da EMULSÃO REVELADORA CREMOSA
COLOR 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, fica comprovada a hipersensibilidade
da pessoa e, portanto, o produto não deve ser utilizado.

Modo de Usar
Use

na

quantidade

conforme

a

instrução

do

produto

associado.

Advertências e Precauções
Uso profissional. Cuidado. Siga 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. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato,
lavar imediatamente com água em abundância e procurar um médico. Usar luvas
adequadas. Após o uso mantenha a embalagem fechada. Manter em local fresco,
ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças. Contém peróxido de hidrogênio

Composição
AQUA (WATER), HYDROGEN PEROXIDE, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL
ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, CETEARETH-20, PARFUM (FRAGRANCE),
BISABOLOL,
PHENACETIN,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, VITIS VINIFERA SEED
OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ZEA MAYS OIL, SESAMUM INDICUM SEED
OIL, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, TBHQ,
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, HYDROLYZED SILK, HYDROLYZED KERATIN,
TRITICUM AESTIVUM GERM EXTRACT, COLLAGEN, TOCOPHERYL ACETATE.
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