Alisantes
Os cuidados que você deve ter

CUIDADOS NECESSÁRIOS
Os alisantes capilares possuem substâncias que são irritantes para a pele.
Quando utilizados inadequadamente, podem causar queimaduras graves na córnea
e no couro cabeludo, quebra dos fios e queda dos cabelos.
O alisamento químico ou “relaxamento de cabelo”, quando realizado de forma
correta não implica danos para a saúde, desde que o produto atenda às exigências
estabelecidas na legislação sanitária.
Não deixe o produto nos cabelos por tempo superior ao indicado nas instruções
do fabricante.
Não use o produto se antes tiver utilizado outro alisante ou tintura. Respeite o
intervalo de tempo estabelecido para realizar uma nova aplicação.
Procure sempre um profissional habilitado.

RECOMENDAÇÕES
Procure um profissional qualificado e experiente.
Peça ao profissional informações sobre os produtos que serão utilizados no
processo.
Leia todas as recomendações do produto.

Em caso de dúvida procure o órgão de vigilância sanitária
de sua cidade ou a Anvisa.

COMO SE PREVENIR
Não utilize produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância SanitáriaAnvisa, pois eles podem conter substâncias proibidas, ou de uso restrito, em
condições e concentrações inadequadas ou não permitidas, acarretando riscos à
saúde.
Os produtos importados também são registrados obrigatoriamente na Anvisa.
Leia cuidadosamente as instruções na embalagem do produto verificando
principalmente: número de registro na Anvisa, prazo de validade, nome do
fabricante, advertências, restrições e modo de uso.
Leia todo o folheto explicativo que acompanha o produto, o qual deve conter as
informações a seguir:
Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado;
Usar somente para o fim a que se destina, sendo perigoso para qualquer outro
uso;
Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos enxágüe
abundantemente com água e consulte um médico, pois o produto pode causar
cegueira;
Manter fora do alcance das crianças.
Caso haja alguma reação durante a aplicação do produto, interrompa o uso e
lave os cabelos imediatamente com água corrente.
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Sentindo-se mal, procure um médico.

