TESTE DE ALERGIA (PROVA DE TOQUE)
VOCÊ DEVE REALIZAR ESTE TESTE DE ALERGIA (PROVA DE TOQUE) 48 HORAS ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO E TODAS AS VEZES
EM QUE PASSAR AO MENOS 2 SEMANAS CONSECUTIVAS SEM UTILIZÁ-LO. ESTE TESTE DEVE SER FEITO MESMO SE VOCÊ JÁ
UTILIZOU ESTE OU QUALQUER OUTRO PRODUTO PARA COLORAÇÃO DE CABELOS SEM APRESENTAR NENHUMA REAÇÃO ALÉRGICA.

Reações alérgicas (coceira, ardor, inflamação, inchaço, lesões de pele, erupções ou irritação) à
coloração capilar, incluindo este produto, podem ocorrer, e em casos raros podem ser graves. Se você
tiver algum destes sintomas enquanto utiliza o produto, interrompa imediatamente o uso de
qualquer produto para coloração de cabelo até que você consulte um médico. Estes são sinais de
que você pode ter desenvolvido uma alergia.
• E ste teste é uma importante precaução, mas ele não garante que reações alérgicas não
serão desenvolvidas.
• Para algumas pessoas, o uso frequente de produtos para coloração capilar pode aumentar o risco de
reações alérgicas.
1) LAVE A ÁREA DE TESTE. Lave uma pequena área na dobra interna do cotovelo com água e sabonete
neutro, e depois seque.
2) APLIQUE O PRODUTO. Retire o lacre que se encontra sob a tampa. Aplique e espalhe uma pequena
quantidade do produto na área a ser testada. Feche a tampa imediatamente e certifique-se de que
esteja bem fechada, para que o produto não perca a eficácia.
3) N ÃO LAVE OU CUBRA A ÁREA TESTE DURANTE 48 HORAS. Observe a área durante este período.
Se a QUALQUER MOMENTO, durante o teste você notar vermelhidão, bolhas na pele, ardor, coceira, ou
outra irritação, você pode ser alérgico. PARE! Lave a área imediatamente e a mantenha descoberta.
Você não deve utilizar este ou qualquer outro produto de coloração de cabelo.
Se você não tiver nenhuma reação após 48 horas, você pode usar o produto.
O QUE FAZER SE HOUVER REAÇÃO DURANTE O TESTE DO PRODUTO OU NAS 48H SEGUINTES:
• Se você tiver qualquer coceira, ardor, vermelhidão, inchaço, erupções ou irritação, lave a área
imediata e completamente, visto que isto pode ser uma indicação de uma reação alérgica. Não use
este produto novamente. Se os sintomas persistirem procure um médico.

Instruções de uso para:
CONTROL GX SHAMPOO
Você está a um passo de escurecer seus fios brancos, um pouco
a cada uso, com uma fórmula inovadora patenteada. Use diariamente.
Após uma semana de uso você notará uma sutil redução de grisalhos.
O quanto você vai reduzir os grisalhos depende da frequência de
uso, mas é sempre muito sutil e gradual, por isso, o resultado será
sempre muito natural. E você só precisa lavar os os cabelos.

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO LEIA E SIGA
AS INSTRUÇÕES DO TESTE DE ALERGIA E AS PRECAUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE USO
Este produto não deve ser usado em cabelos clareados, com luzes, pintados de loiro ou com Henna.
REDUZINDO OS GRISALHOS: Use diariamente até que seu cabelo tenha a quantidade de grisalho que você
gosta. Isso deve levar de 2 a 4 semanas. Use do mesmo modo que um shampoo convencional (Control GX vai
limpar o seu cabelo perfeitamente).
MANTENDO O VISUAL: Quando você alcançar o resultado desejado, diminua a frequência de uso, usando
algumas vezes na semana e intercalando com o uso do seu shampoo convencional.
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• No entanto, se houver erupção ou brotoejas que se espalham rapidamente, tonturas, desmaios,
dificuldade na respiração, falta de ar, aperto no peito, ardência ou inchaço dos olhos, bolhas na pele ou
sudorese do couro cabeludo - PROCURE O MÉDICO IMEDIATAMENTE.

AVISOS DE SEGURANÇA
• Se você já teve reações alérgicas após o uso de qualquer produto de coloração de cabelo ou tatuagem
temporária (henna preta), não use este ou qualquer outro produto colorante capilar.

Remova o lacre sob a tampa. Nunca deixe o
tubo aberto entre os usos.

• E spere pelo menos 24 horas depois de ter feito procedimentos de relaxamento e/ou alisamento
no seu cabelo antes de usar este produto. Espere 2 semanas se você utilizou procedimentos
permanentes.
• Tatuagens temporárias de henna preta podem aumentar a chance de alergias.
• A ntes do uso, verifique se a área em que o produto vai ser aplicado apresenta irritação, cortes, cicatrizes
ou outras condições incomuns. Não utilize este ou qualquer outro produto para coloração capilar se
estiver com erupções na face, ou com o couro cabeludo sensível, irritado ou lesionado. Se durante o uso
do produto você tiver reações como ardência, erupções e queimação, retire o shampoo imediatamente
com água e descontinue o uso.
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Aplique sobre os cabelos molhados e deixe
agir por cerca de 1 minuto. Massageie com
as palmas das mãos, não use os dedos para
evitar manchas nas unhas Enxágue os
cabelos abundantemente.
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• Se seu cabelo foi colorido com tintura metálica, consulte o fabricante.
• E ste produto não deve ser usado em cabelos clareados, com luzes, pintados de loiro ou com Henna.
• Retire todos os objetos metálicos do cabelo para a aplicação.
• Mantenha longe da luz e calor. Não misture este produto com outros produtos.
• Mantenha o material de embalagem do produto por alguns dias, para caso venha a ter alguma reação.
• Se você notar alguma reação alérgica, contate nosso atendimento ao consumidor através do e-mail
consumidor@combe.com.br, WhatsApp (11) 9 9488-9502 ou telefone 0800-11 16 46.
EM CASOS RAROS, DESPIGMENTAÇÃO DE PELE (CLAREAMENTO OU PERDA DA COR DA PELE)
TEMPORÁRIA OU PERMANENTE FOI ASSOCIADA AO USO DE COLORAÇÕES CAPILARES. SE VOCÊ NOTAR
QUALQUER INDÍCIO DE DESPIGMENTAÇÃO OU OUTRA REAÇÃO ALÉRGICA COMO DESCONFORTO OU
COCEIRA SEVERA, SUSPENDA IMEDIATAMENTE O USO DESTE PRODUTO.
DE MANEIRA ALGUMA USE ESTE PRODUTO SE VOCÊ TEM PROBLEMAS DE DESPIGMENTAÇÃO, TAIS
COMO MANCHAS BRANCAS NA PELE (VITILIGO), OU SE ALGUM PARENTE DIRETO (AVÓS, MÃE, PAI,
IRMÃOS) TIVER HISTÓRICO DE DESPIGMENTAÇÃO DE PELE.
Contém Fenilenodiaminas, além de substâncias passíveis de causar irritação na pele de
determinadas pessoas. NÃO USAR NOS CÍLIOS E/OU SOBRANCELHAS. A aplicação em cílios e/ou
sobrancelhas pode causar irritações nos olhos e/ou cegueira. Evite o contato com os olhos. Em
caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se houver irritação persistente,
procure um médico.
• Não aplicar nos pelos do corpo.
• Evitar contato prolongado com a pele.
• Se possível, retire as lentes de contato antes de aplicar.
• E sse produto não é indicado para menores de 16 anos.
• Mulheres que estiverem grávidas ou amamentando devem consultar um médico antes de utilizar o produto.
• M ANTENHA TODOS OS PRODUTOS DE COLORAÇÃO CAPILAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
NÃO INGERIR. SOMENTE PARA USO EXTERNO.
Acesse nosso site controlgx.com.br
SAC: 0800 - 11 16 46
WhatsApp (11) 9 9488-9502, 2.02570-9

IMPORTANTE: para evitar manchas no
banheiro, remova com água gotas de
shampoo que possam ter caído.

L ave suas mãos com sabonete e seque os
cabelos com uma toalha velha ou escura.
Guarde o produto com a tampa voltada
para baixo.

PERGUNTAS FREQUENTES
1. O produto pode manchar minha pele? Alguns homens que possuem peles ressecadas podem acabar
manchando temporariamente as mãos e unhas. Manchas podem ser evitadas se você tomar as seguintes
precauções:
• Passe creme hidratante nas mãos antes de utilizar os produtos.
• Utilize a palma das mãos para aplicar o produto. Não use os dedos.
• L ave mãos e unhas com água e sabonete imediatamente após aplicar e remover o produto. Você pode
utilizar uma escovinha de unha.
• Caso apareçam manchas, limpe com pasta de dente e uma escovinha.
• Se mesmo tomando estas precauções você tiver problemas com manchas de pele e unhas, use luvas
descartáveis que você encontra em farmácias e perfumarias.
2. O produto sai dos cabelos? Control GX reduz os grisalhos permanentemente e depois que você enxaguar
removendo todo o produto, ele não sairá dos cabelos, mesmo esfregando em tecidos ou em contato com água.
por isso lembre-se de sempre enxaguar muito bem. Se quiser uma maior precaução, utilize toalhas velhas ou
escuras. Manchas em toalhas podem ser facilmente removidas ao lavar, desde que você não espere até que as
manchas sequem.
3. O produto pode manchar pisos, cortinas ou portas da área de banho? Você pode evitar que isso aconteça,
basta enxaguar todo e qualquer respingo que possa acontecer nas superfícies de seu banheiro. Antes de sair do
banho, verifique se pisos, paredes, suportes e portas do box ou cortinas estão livres de respingos. Se a mancha
permanecer, use um limpador não abrasivo com água sanitária.
4. Posso utilizar junto com colorações ou tinturas? Você pode utilizar Control GX no caso de ter utilizado produtos
para escurecer os cabelos, porém eles podem escurecer ainda mais. Não use Control GX caso tenha clareado,
descolorido, tingido de loiro ou feito luzes em seus cabelos. Para melhores resultados, caso você tenha previamente
tingido o seu cabelo, espere crescer e desaparecer a cor da tintura para usar o Control GX.
5. P osso utilizar nos pelos do corpo ou do rosto? Não. Control GX foi desenvolvido e testado para uso
apenas nos cabelos.

