Que tal revelar algo que está dentro de você?
Um jeito de ser que estava adormecido ou uma personalidade que tem
tudo a ver contigo! Você escolhe e Maxton te ajuda a expressar ao
mundo o que deseja. Maxton oferece cores intensas e radiantes que
te revelam e te dão liberdade para ser mais você.

IMPORTANTE

PROVA DE TOQUE

Este guia explicativo é
exclusivo para se atingir a
cor de cabelo apresentada
nesta embalagem.

Prepare e aplique uma pequena
quantidade da Tintura Creme
Maxton, já misturada com a Loção
Reveladora Maxton, no antebraço
ou atrás da orelha. Deixe agir por
30 minutos. Lave o local e aguarde
24 horas. Observe se surgiram
irritações, ardência ou coceira na
pele. Caso isso ocorra não faça uso
do produto.

PRECAUÇÕES DE USO:
CUIDADO. Contém substâncias passíveis de causar
irritação na pele de determinadas pessoas. Antes de usar
faça a Prova de Toque. Pode conter: amônia, peróxido
de hidrogênio, fenilenodiaminas, aminofenois, resorcinol.
Lavar imediatamente os olhos caso o produto entre em
contato com os mesmos. Em caso de irritação, suspender
o uso e procurar orientação médica. Leia atentamente
e siga corretamente as instruções de uso. Usar luvas
adequadas. Pode causar reação alérgica. Enxaguar
bem os cabelos após aplicação. Não utilizar para tingir
buços, cílios ou sobrancelhas. Evitar contato com os
olhos. Em caso de contato com os olhos, enxaguar
imediata e abundantemente com água e PROCURAR UM
MÉDICO. Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado
ou lesionado. Manter fora do alcance das crianças. Não
usar em crianças. Para uso externo – não ingerir. Não se
recomenda o uso deste produto para gestantes. Evitar a
exposição da embalagem a raios solares e calor intenso. O
uso indevido deste produto pode causar danos ao couro
cabeludo e ao organismo em geral. Proteger contornos
e orelhas com um creme ou gel para a pele. Limpar
imediatamente com uma toalha de papel ou algodão
úmido, caso o produto escorra. Lavar as toalhas antes de
reutilizá-las. Nunca guarde sobras da mistura do produto.
Use a mistura logo após a sua preparação. Não use em
cabelos com Henê, tinturas progressivas ou Henna. Não
utilize em cabelos processados por métodos físicos. Após
o uso do produto mantenha a embalagem fechada.

FIQUE ATENTA
• Faça sempre a prova de toque.
• Proteja suas roupas com toalhas ou capa plástica.
• Use sempre luvas apropriadas.
• Cabelos longos e volumosos necessitam de mais de uma
bisnaga para a primeira aplicação.
• Para cabelos permanentados, alisados ou relaxados, não
aplicar tons que utilizam água oxigenada acima de 20 volumes,
respeitando o intervalo de 15 dias.
• Não use em cabelos com Henê, tinturas progressivas ou Henna.
• Não use em cabelos processados por métodos físicos sem
controle de temperatura. Ex: pente quente.

TABELA DE TEMPO DE
AÇÃO DA TINTURA
• Os tempos indicados são
referências e podem ser prolongados
para até 40 minutos, de acordo com a
necessidade.
• Quanto mais claro estiver o cabelo,
melhor será o resultado e maior a
percepção do reflexo.
• Em cabelos já descoloridos ou
coloridos, que estejam sensibilizados
ou porosos, o resultado pode
ser revelado mais rapidamente e
também irregular.

Cabelos com
90% ou mais de
fios de brancos

Realizar Teste de
Cor** para verificar
melhor tempo de
pausa.

Cor igual ou
superior a 8.0

Deixe agir por 30
minutos

Cabelos mais
escuros que 8.0

Necessitará de
descoloração
prévia para
ter resultado
esperado.

**Teste de Cor em cabelos brancos:
Aplique pequena quantidade da
mistura Tintura + Loção Reveladora
em uma mecha já descolorida e
comece a marcar o Tempo de Pausa.
Vá observando a intensidade do
reflexo. ATENÇÃO: anote o Tempo de
Pausa necessário para obter o reflexo
desejado. Enxágue bem a mecha,
lave com shampoo e condicione.

Não ultrapassar
40 minutos
de pausa.

MODOS DE USAR:

1

PREPARAÇÃO
(Loção Reveladora Maxton +
Tintura Creme 50 g)

• Despeje todo o conteúdo da Tintura Creme
(bisnaga) dentro do frasco da Loção Reveladora
Maxton.
• Feche o frasco e agite bem até a mistura ficar
homogênea.
• Corte o bico da tampa para iniciar a aplicação.
• Coloque as luvas.

ANTES DE APLICAR É BOM SABER QUE:
Em cabelos de cor natural ou tingidos abaixo da
tonalidade 8.0 é necessária a descoloração prévia para
obter o resultado conforme ilustrado na embalagem.

APLICAÇÃO 1
INDICADA PARA:
• Cabelos completamente descoloridos (descoloração global)
• Cabelos naturais acima de Louros 8.0
• Cabelos brancos.
• Pintar ou matizar seu cabelo que já está com mechas
1 Com os fios secos e previamente desembaraçados,

divida os cabelos em 4 quadrantes.

2 Com auxílio de um pincel, inicie a aplicação pela nuca,

desde a raiz dos fios até as pontas.
Enluve as mechas suavemente para perfeita cobertura
Repita desta forma em todas as mechas do cabelo.
Deixe agir por 30 minutos.
Após o tempo de pausa, lave com o shampoo Vitay de sua
preferência e hidrate os fios com seu Novex preferido.
7 Finalize como de costume.
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APLICAÇÃO 2
INDICADA PARA:
• Imediatamente após a descoloração.
1 Após retirar toda a mistura do pó descolorante do cabelo,

lave os fios com shampoo e condicione.

2 Enxágue e retire o excesso da água com auxílio

de uma toalha.

3 Com o cabelo desembaraçado e dividido em 4 quadrantes,
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inicie a aplicação pela nuca, desde a raiz dos
fios até as pontas.
Faça isso em todas as mechas do cabelo.
Deixe agir por 30 minutos.
Após o tempo de pausa, lave com o shampoo Vitay de sua
preferência e hidrate os fios com seu Novex preferido.
Finalize como de costume.

• Aplique a mistura imediatamente e não guarde as sobras.
• Os cabelos devem estar secos, desembaraçados, não
lavados há aproximadamente 2 dias e sem produtos de
finalização (gel, mousse, etc.).
• Nenhuma tintura é capaz de clarear cabelos já tingidos. Neste
caso será necessário fazer uma decapagem (descoloração em
cabelos tingidos). Consulte um profissional.

RETOQUE DA RAIZ
Em cabelos escuros ou abaixo de 8.0, faça uma
descoloração prévia na raiz crescida. Em seguida, aplique
somente nessa parte, preservando o comprimento. Após
o Tempo de Pausa, coloque um pouco de água nos fios e
faça uma emulsão em todo o cabelo, enluvando. Enxágue
imediatamente. Após, lave e condicione.

