
  

                                         

Para Conseguir os melhores resultados de Óleo Atalaia, leia atentamente e siga corretamente as 

instruções de uso abaixo  

O Óleo Atalaia  é um produto que devolve aos cabelos brancos 

semanas de aplicação. Ele é ideal para escure

Depois de obter a cor desejada, você pode mante

semana 

INDICADO PARA TODAS AS CORES DE CABELO

INSTRUÇÕES DE USO 

Prova de Toque: 

Este Produto pode causar reações alérgicas em algumas pessoas

Antes de  usar, limpe uma pequena área na face anterior do antebraço ou atrás da orelha e aplique o 

produto, Aguarde 24 horas. Após este período, se houver alguma irritação no local, não use o produto ou 

qualquer rejuvenecedor capilar. 

 

Após a aplicação, lave bem

Evite contato com os olhos, não use para tingir cílios, sobrancelhas e bigodes e se o couro cabeludo 

estiver irritado ou ferido. Em caso de irritação suspe

Para Conseguir os melhores resultados de Óleo Atalaia, leia atentamente e siga corretamente as 

AÇÃO GRADUAL 

CONTROLE TOTAL 
devolve aos cabelos brancos e grisalhos a cor natural com apenas 3

deal para escurecer os fios brancos dos cabelos com ação rápida e eficaz.

Depois de obter a cor desejada, você pode mante-la aplicando o Óleo Atalaia de 2 a 3 vezes por 
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Este Produto pode causar reações alérgicas em algumas pessoas 

usar, limpe uma pequena área na face anterior do antebraço ou atrás da orelha e aplique o 

produto, Aguarde 24 horas. Após este período, se houver alguma irritação no local, não use o produto ou 

 

Após a aplicação, lave bem as mãos. 

Evite contato com os olhos, não use para tingir cílios, sobrancelhas e bigodes e se o couro cabeludo 

estiver irritado ou ferido. Em caso de irritação suspenda o uso e procure orientação médica

 

Para Conseguir os melhores resultados de Óleo Atalaia, leia atentamente e siga corretamente as 

e grisalhos a cor natural com apenas 3 a 4 

cer os fios brancos dos cabelos com ação rápida e eficaz. 

la aplicando o Óleo Atalaia de 2 a 3 vezes por 

               
INDICADO PARA TODAS AS CORES DE CABELO 

usar, limpe uma pequena área na face anterior do antebraço ou atrás da orelha e aplique o 

produto, Aguarde 24 horas. Após este período, se houver alguma irritação no local, não use o produto ou 

 

Evite contato com os olhos, não use para tingir cílios, sobrancelhas e bigodes e se o couro cabeludo 

da o uso e procure orientação médica 


