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1) Meng gelijke delen van de tube verf en het fixeermiddel 
in een kom of in de handige SanoTinT-kom. Gebruik daarbij 
de bijgeleverde handschoenen. 

2) Breng het mengel aan met een kwast of borstel of met het 
speciale SanoTinT Penseel. Door de geribbelde kwastharen 
van deze kwast werkt dit sneller. 
Verdeel de verf gelijkmatig van wortel tot punt. Verdeel de verf gelijkmatig van wortel tot punt. 

Waarschuwing: 
zorg dat u geen vlekken maakt op de handen, 
huid en kleding. 

3) Laat de verf 15-30 minuten inwerken. 

4) Zorgvuldig uitspoelen met warm water en vervolgens 
wassen met shampoo. 

5) Maak het haar handdoekdroog. 5) Maak het haar handdoekdroog. 

6) Breng de conditioner aan, zonder deze uit te spoelen. 
Kam het hele haar goed door en breng het vervolgens in model, 
zoals u gewend bent. 

Opmerkingen 
1) Gebruik de bijgeleverde handschoenen als u de verf aanbrengt. 

2) Als u vlekt op handen, huid of kleding, was dit dan 
onmiddellijk uit met water. onmiddellijk uit met water. 

3) Niet geschikt voor het verven van wimpers en wenkbrauwen. 

4) Bij oogcontact onmiddellijk uitspoelen met water. 

5) Voor vervolgbehandelingen met dezelfde kleur, eerst de 
verf aanbrengen op de uitgroei en 20 minuten laten intrekken. 
Vervolgens de verf aanbrengen op de rest van het haar en 
dit 10 minuten laten inwerken. Daarna goed uitspoelen 
en wassen met shampoo. en wassen met shampoo. 

6) Als het product gebruikt wordt door mensen met huidirritaties 
zoals bijvoorbeeld psoriasis of eczeem, is het aan te raden om 
voor gebruik driemaal een kleine hoeveelheid van het product 
aan te brengen aan de binnenzijde van de elleboog. 
Reinig de huid vooraf met alcohol. Was de huid niet gedurende 48 uur. 
Als u een reactie van het product ondervindt, 
raden wij u aan het product niet te gebruiken. raden wij u aan het product niet te gebruiken. 

7) Als u vertrouwd bent met het product is het leuk om zelf de 
verfkleur te veranderen. De haarverven zijn eenvoudig te mixen. 
Meng nooit SanoTint Classic met SanoTint Light. Dus .. alleen Classic 
met Classic of Light met Light. Veel succes! 

8) Buiten bereik van kinderen bewaren. 
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