
 

 
MANIC PANIC 

COLORAÇÃO SEMI PERMANENTE 
 

O quadro informativo abaixo pode ajudar a escolher, com base no seu tom de 
cabelo, outras cores que podem funcionar sem ter de descolorar o cabelo. 
Algumas das cores, especialmente os vermelhos escuros, púrpuras e verdes 
podem ficar como reflexos translúcidos quando aplicadas em cabelos escuros 
(sem precisar descolorar previamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 

 
1. Certifique-se que retirou bem o descolorante do cabelo com champô. Se 

ficarem resíduos de descolorante no cabelo o resultado da coloração fica 
comprometido. O cabelo deve estar completamente limpo, seco e bem 
escovado antes de aplicar a coloração.   

1. Use luvas aquando a aplicação. Use um creme protetor nos contornos do 
rosto, pescoço e das orelhas para evitar manchas na pele. 

2. Despeje a quantidade desejada num recipiente: metade de um frasco 
para cabelo curto, frasco inteiro para cabelos compridos (quantidades 
orientativas). A mistura está pronta para usar pelo que não deve misturar 
com nenhum outro produto   

3. Com a ajuda de uma trincha, aplique abundantemente ao longo de todo o 
cabelo. Não deve aplicar sobre o couro cabeludo, aplicar a 1cm de 
distância do mesmo. Impregne completamente de coloração o cabelo e 
espalhe a mistura uniformemente no sentido da raiz até as pontas com 
uma escova ou um pente até ficar espumoso. Isto indica que a coloração 
foi absorvida completamente. Os tons mais claros podem requerer mais 
tempo para obter a máxima penetração e um efeito mais duradouro. 

4. Cubra o cabelo com uma touca de plástico e deixe agir durante 40 
minutos na temperatura ambiente normal. Ao aplicar calor, o tempo de 
espera diminui 5-7 minutos. A aplicação de calor também ajuda a 
conseguir uma maior intensidade na coloração assim como uma maior 
duração da coloração no cabelo. No caso de cabelos resistentes, é 
aconselhável deixar a coloração agir durante 60 minutos ou mais (tempo 
máximo 90 minutos). 

5.  Enxague o cabelo com água fria sem usar champô, até que a água fique 
quase clara, evitado o contacto com o rosto e com o corpo. Devido à 
natureza reestruturadora das colorações Manic Panic, não é necessário 
aplicar nenhum produto posteriormente. 

Nota: a duração média é de 8 a 10 lavagens. 

 
 

 

 



 
 

PARA MELHORES RESULTADOS RECOMENDAMOS 

 

1. Após descoloração, se o cabelo apresentar pigmentos 
amarelos/dourados, é importante fazer uma correção/neutralização de 
cor com o Manic Panic Virgin Snow, para eliminar estes tons. 

2. Deverá lavar o cabelo sempre com água morna ou fria.  Quanto mais fria 
estiver a água menos coloração será perdida (deverá seguir este conselho 
principalmente ao retirar o produto do cabelo); 

3. Lave o cabelo somente o imprescindível; 

4. Aconselhamos a lavagem do cabelo com um champô sem sal e com um 
PH neutro antes e depois da coloração. Não deve usar champô 
anticaspa/anti oleosidade nem condicionadores em excesso; 

5. Se o cabelo estiver muito poroso recomendamos o uso de um selante de 
cutícula após a aplicação da coloração; 

6. Não recomendamos o uso de prancha, quanto mais proteger o cabelo do 
calor mais a coloração vai durar; 

7. Evite o usos de produtos com álcool sobre o cabelo com coloração (lacas, 
espumas, etc.); 

8. Evite molhar o cabelo em piscinas (o cloro deteriora bastante a cor). 

9. Pode colocar um pouco de coloração Manic Panic no seu condicionador, 
assim cada vez que hidrata o seu cabelo está também a prolongar a 
duração da sua cor 

 


