
INSTRUCTIUNI: CITESTE CU ATENTIE INAINTE DE A UTILIZA!
 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SI ATENTIONARI
 

IMPORTANT: VOPSEAUA DE PAR POATE CAUZA REACTII ALERGICE SERIOASE. VA RUGAM CITITI SI URMATI
INSTRUCTIUNILE.  

 
Nu aplicati produsul daca:

• ati avut in trecut o reactie alergica la un produs pentru colorarea parului
• pielea capului este sensibila, iritata, deteriorata, sufera de patologii sau exista eruptii cutanate pe fata

• daca ati avut un tip de reactie alergica dupa un tatuaj temporar cu henna neagra.
Deoarece este posibil sa fi devenit alergic/a fara sa realizati, efectuati intotdeauna un test de sensibilitate cu 48 de ore

inainte de aplicare.
 

REALIZATI UN TEST DE SENSIBILITATE PE PIELE CU 48 ORE INAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR
DACA ATI MAI FOLOSIT IN TRECUT O VOPSEA DE PAR A ACESTUI BRAND SAU A ALTUI PRODUCATOR.  Purtati

manusile de protectie de unica folosinta pe care le gasiti in pachet, pe toata perioada pregatirii, aplicarii si clatirii produsului.
Acest produs nu trebuie utilizat la persoanele cu varsta sub 16 ani. Tatuajul temporar cu henna neagra poate creste riscul

unei reactii alergice. IN CAZUL APARITIEI UNEI REACTII IN TIMPUL APLICARII, cum ar fi, spre exemplu, mancarime
intensa sau arsuri/eruptii cutanate, clatiti imediat cu apa calda si opriti imediat utilizarea. In cazul unor probleme respiratorii,

solicitati imediat asistenta medicala. Inainte de a reincerca o noua vopsire, consultati un medic.
 

TESTUL DE SENSIBILITATE A PIELII TREBUIE REALIZAT OBLIGATORIU CU 48 DE ORE INAINTE DE FIECARE
APLICARE, CHIAR DACA ATI UTILIZAT DEJA ACEST TIP DE VOPSEA DE PAR SAU O ALTA APARTINAND ALTUI

PRODUCATOR. 
 

INSTRUCTIUNI PENTRU REALIZAREA TESTULUI DE SENSIBILITATE A PIELII: Se amesteca o cantitate mica de crema
coloranta pentru par NOAH cu o cantitate mica de emulsie NOAH Color Revelator. Aplicati in spatele urechii (dupa

indepartarea cerceilor) sau in cavitatea cotului, cu un tampon, o cantitate mica de produs, suficienta pentru a acoperi o
suprafata de aproximativ 1-2cm. Repetati operatiunea de doua sau trei ori lasand produsul sa se usuce intre timp. Inchideti
tubul de crema coloranta pentru par NOAH si cel de emulsie NOAH Color Revelator si asteptati 48 de ore fara sa spalati,

acoperiti sau atingeti zona. Daca in aceasta perioada apar mancarimi, roseata sau alte anomalii ale pielii, nu utilizati
produsul si mergeti la un dermatolog inainte de a incerca din nou orice vopsire. Testul de sensibilitate a pielii este o metoda

de precautie care, totusi, nu poate elimina riscul unei reactii alergice, chiar si in cazul unui rezultat negativ. Pentru orice
intrebare referitoare la sensibilitatea individuala la produsele pentru colorarea parului, inainte de a incerca orice colorare, va

rugam sa consultati un specialist. Daca apar mancarimi, roseata sau umflaturi, NU APLICATI acest produs.
 

Este foarte important sa respectati urmatoarele masuri de precautie:
 

• Evitati contactul produsului cu pielea si ochii si, daca totusi se intampla acest lucru, clatiti imediat cu apa din abundenta •
Nu utilizati produsul pentru a va colora genele si sprancenele. Nerespectarea acestei precautii poate duce la orbire. • Nu

folositi produsul pentru vopsirea barbii sau mustatii sau pentru orice alt scop decat pentru vopsirea parului. • In caz de
contact al produsului cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta. Persoanele care poarta lentile de contact trebuie sa le

indeparteze inainte de clatirea cu atentie a ochilor. • Clatiti bine parul dupa aplicare. • Pentru orice intrebare legata de
sensibilitatea dvs. in raport cu utilizarea produsului, consultati medicul. • Nu amestecati cu alte produse similare sau cu

alternative care nu sunt incluse in instructiunile specifice. • Asteptati cel putin 15 zile de la indreptarea permanenta a parului
sau dupa un permanent. • Nu utilizati daca parul a fost colorat cu henna, vopseluri progresive sau saruri metalice. • Nu

inhalati si nu inghititi produsul • Asigurati-va ca exista o ventilatie adecvata in timpul pregatirii si aplicarii • Urmati timpul de
aplicare indicat in instructiuni • Nu lasati la indemana copiilor. Nu utilizati pentru copii cu varsta de pana in 16 ani • Pastrati

intr-o locatie racoroasa si departe de sursele de caldura • Pastrati flaconul NOAH departe de fata dumneavoastra si nu
indreptati spre ochi cand deschideti sau scoateti capacul. • Poate sa pateze imbracamintea si suprafetele: spalati imediat

orice stropire accidentala cu vopsea.
 

Pachetul contine: 1 crema coloranta pentru par NOAH (50ml – doza unica), 1 sticluta de emulsie NOAH Color Revelator
(75ml – doza unica),  instructiuni de utilizare, 1 pereche de manusi de unica folosinta, 1 plic de sampon+balsam pentru

protectia culorii NOAH Hair 1.6B Color  (15 ml – doza unica).



PREGATIREA SI APLICAREA
 

1. Pieptanati usor parul uscat pentru a indeparta eventualele reziduuri de produse de styling. Se toarna continutul tubului
NOAH COLOR CREAM in flaconul cu aplicator NOAH COLOR REVELATOR. INAINTE DE A UTILIZA VOPSEAUA DE

PAR NOAH, recomandam APLICAREA unui strat gros de CREMA HIDRATANTA de-a lungul pielii, in imediata apropiere a
liniei parului (fata, gat, urechi) PENTRU PREVENIREA COLORARII PIELII.

 
2. Strangeti bine dopul de plastic al aplicatorului si agitati bine pentru a obtine un amestec omogen.

 
3. Taiati varful dopului aplicatorului si, dupa ce va puneti manusile, incepeti imediat aplicarea. Nu depozitati amestecul in

recipientul-aplicator pentru a preveni riscul ruperii flaconului/spargerii si accidentari daunatoare. Amestecul obtinut poate fi
utilizat numai pentru o singura aplicare. ORICE REZIDUURI NU TREBUIE REUTILIZATE SAU STOCATE.

 
4. Distribuiti o parte din amestec pe radacinile parului uscat, masati usor si lasati timp de aproximativ 20 de minute; apoi

aplicati restul amestecului pe tot restul parului.
 

5. Masati cu atentie si pieptanati parul cu un pieptene cu dinti medii pentru a distribui culoarea pe toata lungimea parului.
Lasati-o sa actioneze timp de aproximativ 15 minute. NU VA FACETI GRIJI LEGAT DE CULOAREA AMESTECULUI

COLORANT. ACEASTA NU ARE LEGATURA CU NUANTA FINALA PE CARE O VETI OBTINE.
 
 

6. Odata ce timpul de actionare a trecut, adaugati o cantitate mica de apa calda si masati usor, asteptati cateva minute in
plus, apoi clatiti bine pana cand apa ramane limpede.

 
7. Aplicati continutul plicului de sampon+balsam pentru protectia culorii NOAH Hair 1.6B Color si masati-l pentru a-l distribui

in mod egal.
 

8. Clatiti cu atentie; eventualele urme de culoare ramase pe scalp vor disparea.
 

IMPORTANT!
a. Daca aveti mai putin de 50% par alb: pentru a va mentine culoarea, se aplica nuante similare cu nuanta dvs. actuala .

b. Mai mult de 50% par alb: pentru a obtine culoarea ta, aplica o nuanta mai intunecata.
 

RESPECTA NATURA! DEPOZITEAZA/RECICLEAZA RESPONSABIL DUPA FOLOSIRE!


