ODSIWIACZ PRZYWRACA SIWYM W£OSOM ICH NATURALNY ODCIEÑ

DZIA£ANIE PREPARATU
Odsiwiacz przeznaczony jest dla w³osów naturalnych, w których stopieñ siwizny dochodziæ mo¿e do 80%. Odsiwiacz nie nadaje siê
do w³osów farbowanych, rozjaœnianych lub rozjaœnianych z pasemkami. W zale¿noœci od tego, który kolor produktu zosta³ kupiony,
koniecznie zapoznaj siê z tabelkami dotycz¹cymi Twojego koloru i oczekiwanego rezultatu kolorystycznego na w³osach.
TABELA1. ODSIWIACZ DO W£OSÓW NATURALNIE CIEMNYCH (SZATYN, BRUNET) TABELA 2. ODSIWIACZ DO W£OSÓW NATURALNYCH W ODCIENIACH BR¥ZU

CZAS DZIA£ANIA

REZULTAT DZIA£ANIA PREPARATU
Uzyskasz w³osy jasno grafitowe
lub grafitowe

CZAS DZIA£ANIA
XII
III

IX
VI

Uzyskasz w³osy grafitowe lub ciemno
grafitowe

IX

Uzyskasz w³osy czarne lub g³êboko
czarne

IX

Uzyskasz w³osy w odcieniu do jasnego
br¹zu

III

Uzyskasz w³osy w odcieniu
do œredniego br¹zu

III

Uzyskasz w³osy w odcieniu br¹zowym

XII

VI

XII

VI

PROSTE I SZYBKIE PRZYGOTOWANIE
1. Przygotowaæ mieszankê odsiwiaj¹c¹:
Nalej do szklanej lub plastikowej miseczki
50 ml wody o temp. 30°C-40°C.
50 ml wody o temperaturze 30°C-40°C.
50 ml
Saszetka proszku
odsiwiacza.

REZULTAT DZIA£ANIA PREPARATU

Dodaj do wody jedn¹ 8-mio gramow¹
saszetkê proszku odsiwiacza
(nie dziel saszetki-wykorzystaj ca³¹).

Uwaga: Barwniki do w³osów mog¹
wywo³aæ silne reakcje alergiczne.
1. Przed rozpoczêciem nak³adania przeczytaæ
instrukcjê. Koniecznie przeprowadziæ test
na alergiê skórn¹ 48 godzin przed ka¿dym
u¿yciem produktu, nawet jeœli wczeœniej
zosta³y u¿yte produkty do odsiwiania
w³osów tej lub innej marki.
2. WA¯NE: nale¿y pamiêtaæ o przestrzeganiu
czasu dzia³ania zawartego w tabelkach.

!

PRAKTYCZNE PORADY
Wymieszaæ szpatu³k¹.

45 s

Wymieszaj plastikow¹ szpatu³k¹ do
uzyskania konsystencji ¿elu.
Po 45 sek. preparat jest gotowy
do na³o¿enia.

WA¯NE: nale¿y przestrzegaæ wskazanych proporcji. Jeœli nie zastosujesz
siê do nich, ostatecznie uzyskany kolor mo¿e okazaæ siê inny ni¿ oczekiwany.

WYJ¥TKOWO £ATWA APLIKACJA
2. Umyæ i osuszyæ rêcznikiem w³osy.
3. Na³o¿yæ ochronn¹ pelerynkê, która zabezpieczy ubranie przed zabrudzeniem.
4. Mieszankê w postaci ¿elu nale¿y nak³adaæ na w³osy wilgotne.
5. Czas pozostawienia na w³osach odsiwiacza obrazuje tabelka1 lub 2. WA¯NE: nale¿y
przestrzegaæ wskazanego czasu wg tabelki odpowiedniej do oczekiwanego rezultatu
kolorystycznego. Jeœli nie zastosujesz siê do niego, ostatecznie uzyskany kolor mo¿e
okazaæ siê ciemniejszy ni¿ planowany.
6. Po up³ywie w³aœciwego czasu nale¿y dok³adnie sp³ukaæ mieszankê do momentu
a¿ woda bêdzie czysta.
7. Na³o¿yæ balsam rewitalizuj¹cy w³osy. Wmasowaæ delikatnie we w³osy.
Pozostawiæ na w³osach 3-5 min, a nastêpnie dok³adnie sp³ukaæ.
WA¯NE: nale¿y zu¿yæ ca³oœæ mieszanki. Nigdy nie zostawiaj resztki mieszanki,
niezu¿yt¹ czêœæ wyrzuæ natychmiast.
Podczas mieszania powstaje piana, która u³atwia rozprowadzanie mieszanki na w³osach.

PRÓBA WRA¯LIWOŒCI
Mo¿e powodowaæ silne reakcje alergiczne. Przeprowadziæ próbê wra¿liwoœci: na³o¿yæ niewielka
iloœæ proszku zmieszanego z ciep³¹ wod¹ (300C-400C) na wewnêtrzn¹ powierzchniê
przedramienia. Po 45 min. zmyæ dok³adnie papkê letnia wod¹. Jeœli w ci¹gu 12 godz. nie wyst¹pi³o
zaczerwienienie lub podra¿nienie, mo¿na przyst¹piæ do odsiwiania w³osów. Nie farbowaæ
w³osów jeœli: na twarzy wystêpuje wysypka lub skóra g³owy jest wra¿liwa, podra¿niona
i uszkodzona, kiedykolwiek wyst¹pi³a reakcja na farbowanie w³osów, w przesz³oœci wyst¹pi³a
reakcja na tymczasowy tatua¿ na bazie czarnej henny. W przypadku reakcji alergicznej takiej jak:
intensywne swêdzenie, wysypka lub pieczenie skóry, natychmiast sp³ukaæ mieszankê letnia wod¹
i nie nak³adaæ reszty mieszanki.

1. Przed rozpoczêciem zabiegu za³o¿yæ za³¹czone
rêkawiczki ochronne.
2. Chroniæ ubranie przed zabrudzeniem stosuj¹c
pelerynkê ochronn¹.
3. Kolor mieszanki zmienia siê w czasie aplikacji lecz
nie ma to wp³ywu na efekt koñcowy koloryzacji.

WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE
1. Proszê przeczytaæ instrukcje i przestrzegaæ ich.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poni¿ej
16 roku ¿ycia.
3. Tymczasowe tatua¿e na bazie czarnej henny
mog¹ zwiêkszyæ ryzyko wyst¹pienia alergii.
4. Zawiera: patrz informacje na pude³ku.
5. Nie stosowaæ do barwienia brwi i rzês.
6. Unikaæ kontaktu z oczami. W przypadku
dostania siê preparatu do oczu natychmiast
przep³ukaæ je wod¹.
7. Stosowaæ rêkawice ochronne.
8. Chroniæ przed dzieæmi.
9. Nie stosowaæ przed up³ywem 7dni od
poprzedniej aplikacji.
10. Nie przechowywaæ mieszanki.
11. Zu¿yæ natychmiast po przygotowaniu.
12. Stosunek zmieszania 1: 6,25
13. Dobrze sp³ukaæ w³osy po umyciu.

AKTYWNA PIELÊGNACJA
I OCHRONA W£OSÓW
Po zabiegu na³o¿yæ na w³osy za³¹czony balsam. Jego
multifunkcyjne i ochronne dzia³anie oparte jest
o BIOTYNÊ, która poprawia kondycjê skóry i w³osów
oraz mo¿e zapobiegaæ ich wypadaniu.
O-011390

