
Prepare e aplique uma pequena 
quantidade da Tintura Creme Maxton, 
já misturada com GoldShine Emulsão 
Cremosa Perfumada, 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.

FIQUE ATENTA

PROVA DE TOQUE

Tabela de tempo de ação 
da tintura

MODO DE USAR:

APLICAÇÃO CABELOS 
NUNCA TINGIDOS

RETOQUE DA RAIZ 
(CABELOS JÁ TINGIDOS)

Aplique a tintura 
na parte 

crescida dos 
cabelos 

(somente raiz). 
Deixe agir por 

15 minutos. 
Não prenda os cabelos.

Enxágue bem para 
retirar toda a tintura 

dos cabelos.
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Finalize como 
de costume.
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Enxágue bem até 
retirar toda tintura 

dos cabelos. 
Use um creme 
por 3 minutos 

e enxágue. 
(indicamos 

Novex Repositor 
de Massa)

4
Aplique o restante da tintura 
em todo o cabelo. Massageie 
com a ponta dos dedos, toda 
a extensão dos fios. Deixe 
agir por 15 minutos.

Massageie 
suavemente 
para distribuir 
bem. Deixe a 
tintura agir de 
acordo com 
a TABELA 
DE TEMPO 
DE AÇÃO DA 
TINTURA.
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PRECAUÇÕES DE USO:

CUIDADO. Contém substâncias passíveis de causar irritação na 
pele de determinadas pessoas. Antes de usar faça a Prova de 
Toque. Contém amônia e peróxido de hidrogênio. Pode conter: 
Fenilenodiaminas, aminofenois, resorcinol e formaldeído. O 
formaldeído presente na formulação do produto exerce apenas 
a função de conservante, não desempenhando outra função 
no produto. Em caso de irritação suspender o uso e procurar 
orientação médica. Leia atentamente e siga corretamente as 
instruções de uso. Lavar imediatamente os olhos caso o produto 
entre em contato com os mesmos. Usar luvas adequadas. 
Pode causar reação alérgica. Enxaguar bem os cabelos após 
aplicação. Não utilizar para tingir buços, cílios e 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. Siga rigorosamente as 
instruções de uso. Evitar 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. Não se recomenda o 
uso deste produto por gestantes. 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. Obedecer ao tempo 
de contato do produto com a pele. Em seguida, lavar a região 
abundantemente com água. Não fazer a aplicação do produto e 
ficar exposto ao sol simultaneamente. Em caso de irritação da 
pele, lavá-la abundantemente com água e evitar exposição ao sol.
Evitar inalação do produto e não aplicá-lo próximo da região dos 
olhos e boca. Não utilize materiais metálicos. Use tigela, pente e 
pincel de plástico, louça ou cerâmica.

Os tempos indicados são referências 
e podem ser prolongados de acordo 
com a necessidade.

Maxton é a tintura que entende sua personalidade e 
seus desejos, ajudando você a revelar o máximo do 

seu potencial. Porque só Maxton tem a mais elegante 
variedade de cores intensas e radiantes, com perfeita 
cobertura dos fios brancos. Com Maxton você tem 

liberdade para ser mais você.

RETOQUE DA RAIZ EM CABELOS BRANCOS (ACIMA DE 70%):

Inicie a aplicação no local onde há maior proporção de 
cabelos brancos e aplique camadas mais espessas do 
produto. Deixe agir por 20 minutos na raiz e 10 minutos 
no meio e pontas dos cabelos.

Aplique somente na raiz, deixando agir por 40 minutos.
OBS: Os tempos indicados são referências e podem 
ser prolongados de acordo com a necessidade.

RETOQUE DE RAIZ PARA AS NUANCES 11.0 / 11.11 / 12.01:

• AÇÃO INTELIGENTE:
Cor final em apenas 30 MINUTOS * (e 40 minutos para as cores 
11.0, 11.11 e 12.01).

• AÇÃO ANTI-IDADE:
Perfeita cobertura dos fios brancos sem necessidade de 
misturar com o tom base.**

• TEXTURA PROFISSIONAL:
A nova textura da sua Maxton garante uma melhor absorção 
pelos fios, proporcionando desta maneira, uma aplicação mais 
fácil e uma maior durabilidade da cor.

• BEM-ESTAR NA APLICAÇÃO:
A GoldShine Emulsão Cremosa Perfumada torna a aplicação 
da tintura ainda mais agradável.

* Exceto para as nuances super matizadoras (10.111 e 12.111).
** Em cabelos com até 70% dos fios brancos. Acima de 70% de 
fios brancos, misturar com tom base.

• 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.

• Aplique a mistura imediatamente e não 
guarde as sobras.

• Os cabelos devem estar secos, 
desembaraçados, não lavados a mais ou 
menos 3 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.

Para as nuances
11.0 / 11.11 / 12.01

Deixe agir por
40 minutos

Para as demais 
nuances

Deixe agir por
30 minutos

Para nuances 
Super Matizadoras 
10.111 e 12.111

Verificar as 
informações, 
teste e tabela 
que se 
encontram na 
lateral externa 
do cartucho.

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

PREPARAÇÃO
(GoldShine Emulsão Cremosa + 
Tintura Creme 50 g)

Com a ponta do 
frasco aplicador, 

separe pequenas 
mechas do 

cabelo, 
aplicando o 

produto na raiz, 
meio e pontas. 

Comece sempre pela 
parte da frente.
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ATENÇÃO!

Se você vai aplicar Maxton Super Matizadoras 
10.111 ou 12.111, siga as informações, teste e tabela 
que se encontram na lateral externa do cartucho.


