
CAMELEO

Permanent hårfarve med luksus argan olie til privat anvendelse.

Hårfarve kan give stærk allergi, læs brugsanvisninger inden du bruger farven.

Det er nødvendigt at teste farven på huden mindst 48 timer inden anvendelse, selv om du har anvendt hårfarve fra samme producent eller 

andre.

Produktet kan give allergisk reaktion, derfor allergi test før hver farvning put et tyndt lag på indersiden af armen og lad det virke i 45 min. Sker 

der en reaktion inden for 12 timer skal man ikke anvende hårfarven.

Produktet må ikke anvendes af børn under 16 år,  sorte henna tatoveringer kan øge risikoen for allergi. Farv ikke håret hvis du har udslæt i hove-

det eller hårbunden eller hvis du har tidligere reageret på hårfarver eller hvis du har haft reaktion på sort henna tatoveringer. Farvens nuance og 

holdbarhed beror på hårets udseende. For at få en hårfarve en tone lysere anvend først Cameleo affarvnings middel, derefter vælg en farve som 

du ønsker.

Brugs anvisning

Forberedelse:

• Dæk tøj med et håndklæde og anvend plastik handsker

• Klip ikke toppen af flasken aktiverings middel

• Skrue låget af aktiverings middelet og pres alt cremen fra  tuben ned i flasken og brevet med argan olie.

• Skrue låget på igen og ryst flasken i 1 – 2 minutter

• Tryk ikke på flasken men du klipper toppen af og hold flasken væk fra ansigtet og øjne

• Fordel blandingen i håret.

 

Applicering ved første hårfarvning:

• Børst håret godt igennem.

• Fordel cremen igennem i små doser som masseres ind i håret

• I så fald du anvender styling produkter eller håret er meget snavset så vask det med Pree color shampoo for at opnå maksimal effekt af   

farvningen.

• Tør håret let med håndklædet.

• For at fordele farven jævnt med en kam i nogle minutter, anvend ikke metal kam.

• Lad bladningen virke i 25 til 35 minutter.

• Farven varigere i tiden men ændre ikke på slut resultatet

• Efter virketiden fugtes håret med lidt lunket vand og masseres op, skyl derefter håret grundigt  med vand.

 

Applicering ny udvokset hår:

• Massere jævn igennem håret og lad det side i 20 minutter

• For at fordele farven jævnt med en kam i nogle minutter fra roden til top, anvend ikke metal kam.

• Efter virketiden fugtes håret med lidt lunket vand og masseres op, skyl derefter håret grundigt  med vand.

 

Hårbalsam:

• Når farven er væk massere derefter balsam ind i håret og lad  det virke i 2-3 minutter 

og skyld det ud med vand.

Advarsels anvisninger må ikke anvendes som øjnbrynsfarve. Læs alle brugsanvisninger på pakken.


