Reduct Color
Odfarbovač na častočné alebo úplné odstránenie farby odstraňuje chemické
oxidáciou docielené zafarbenie/pigmentovanie vlasov bez toho, aby narušil
prirodzenú farbu vlasu, necháva vlasy jemné a plné lesku. Používa sa, aby zmenil
kozmetickú farbu z tmavšej na svetlejšiu alebo aby skorigoval nežiadúce zafarbenie.
Má príjemnú ovocnú vôňu.
Návod na použitie:Aplikácia pri zmene farby
1 Pred použitím dobre pretraste obsah oboch fľaštičiek.
2 Mixujte v nekovovej nádobe v pomere 1:1, 50 ml tekutej fázy A a 50 ml fázy B.
3 Pomocou farbiacej kefky naneste na suché a neumyté vlasy, začnite od končekov
smerom k odrastkom , dobre premasírujte, aby sa zmes naniesla všade rovnomerne.
4 Nechajte pôsobiť (vždy s pokrytím vlasov s priľnavou fóliou): 30/40 min pod teplom,
35/45 min bez tepla.
5 Dobre vlasy opláchnite teplou vodou.
6 Aby ste skontrolovali presný stupeň odfarbenia naneste peroxid vodíka 10 vol (3 %)
na časť vlasov a potom aplikujte na všetky vlasy. Potom sa rozhodnite či je potrebné
odfarbenie zopakovať.
7 Keď je proces odfarbovania ukončený, použite pribalenú vzorku Color Shampoo,
ktorý pôsobí ako okysličenie.
Aplikácia pri čiastočnej korekcii farby (jemne)
1 Pred použitím dobre pretraste obsah oboch fľaštičiek.
2 Mixujte v nekovovej nádobe v pomere 1:1 , 15 ml tekutej fázy A a 15 ml fázy B a 20
ml Colour Care Shampoo.
3 Pomocou farbiacej kefky naneste na suché a neumyté vlasy, začnite od končekov
smerom k odrastkom , dobre premasírujte, aby sa zmes naniesla všade rovnomerne.
4 Sledujte dosiahnutý stupeň korekcie odtieňa a nechajte pôsobiť 5/15 min, potom
vlasy dobre opláchnite teplou vodou.
5 Aby ste skontrolovali presný stupeň odfarbenia naneste peroxid vodíka 10 vol (3 %)
na časť vlasov a potom aplikujte na všetky vlasy. Potom sa rozhodnite či je potrebné
odfarbenie zopakovať.
6 Keď je proces odfarbovania ukončený, použite pribalenú vzorku Color Shampoo,
ktorý pôsobí ako okysličenie.
Venujte pozornost: Pred farbením čiastočne suchých vlasov. Ak sa chystáte znova
si vlasy chemicky farbiť, odporúčame vám počkať 48/72 hodín po použití
odfarbovača. Keď vlasy znova farbíte, použite odtieň, ktorý je o 2 stupne svetlejší
ako cieľová farba, ktorú chcete dosiahnuť. Počas doby pôsobenia farby potom
sledujte zmeny farby nechajte pôsobiť nie dlhšie ako 30/35 min, potom vlasy
okamžite opláchnite vodou ak sa vám už farba zdá intenzívnejšia ako ste chceli.
Dôležité odporúčania:
- Odfarbovanie veľmi tmavých vlasov sa môže líšiť, v závislosti od štruktúry vlasu,
rovnako však aj od počtu predtým uskutočnených farbení a ich frekvencií.
- Odfarbovanie môžete uskutočniť dvakrát v priebehu jedného dňa.
- Po korekcii s naším produktom Reduct Color, dosiahnutá farba vlasov môže mať
teplý podtón, čo môže byť spôsobené predošlým oxidačným farbením.
- Keď je korekcia uskutočnená vždy aplikujte neutralizačný prostriedok s bázou
peroxidu vodíka maximálne 10 vol (3 %) na vlasy po zmytí produktu.
- Nikdy nepoužívajte tekutú fázu A alebo fázu B samostatne, vdžy musia pôsobiť
súčasne a v rovnakom pomere.
- Každé použitie odfarbovačov na zmenu o viac ako 3 stupne však môže spôsobiť
výsledok, ktorý je závislý od stupňov dosiahnutých počas predchádzajúcich farbení.

Dôležité varovanie:
Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa tak stane, okamžite oči vypláchnite vodou. Vždy
noste ochranné gumené rukavice. Keďže výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu,
odporúča sa vykonať test na pokožke. Neaplikujte na nezdravú alebo podráždenú
pokožku. Zmes nanášajte v dobre vetranej miestnosti. Držte mimo dosahu detí.
Výrobok nepoužívajte na iné účely, než sú deklarované v návode. Nepoužívajte na
vlasy, ktoré boli predtým farbené hennou alebo farbami obsahujúcimi soli kovov.
Nemiešajte s peroxidom vodíka. Iba na profesionálne použitie

