
DEKOLORYZATOR 2 x 100 ml 

Repair Color System 

Dekoloryzator pozwala na częściowe lub całkowite usunięcie koloru, nie niszcząc włosów. 
Dzięki precyzyjnie ustalonym wielkością tub, można nałożyć dokładnie taką ilość preparatu, jaką  się potrzebuje. W celu uzyskania większego
kontrastu produkt może być nakładany nawet 2-3 krotnie. Usuwa jedynie sztuczny pigment, do naturalnego koloru włosów, nie rozjaśnia. 

SPOSÓB UŻYCIA:

Całkowita korekta koloru:  

Nakładać na suche włosy. Założyć rękawiczki i zmieszać identyczne części DEKOLORYZATORA  tuba 1 i tuba 2 w plastikowej miseczce. Mieszać
produkt przez 50-60 sekund i nakładać szybko na włosy. Po zaaplikowaniu na całe włosy, przykryć je plastikowym czepkiem i pozostawić na 20
minut, regularnie kontrolując proces dekoloryzacji i sprawdzając przebieg „wybijania” pigmentów. Spłukiwać przez 3-5 minut, umyć szamponem
RBHC do włosów suchych i zniszczonych. Jeżeli kolor nie został całkowicie usunięty, powtórzyć cały zabieg ponownie (maksymalnie 2-3 razy)
Częściowa korekta koloru:

Nakładać na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. Zmieszać tuby DEKOLORYZATORA – w proporcji:  10ml tuby 1 z 10ml tuby 2 oraz z 30ml
delikatnego szamponu, zawsze przy użyciu rękawiczek. Zaaplikować produkt tylko na partie, które chcemy zdekoloryzowac. Masować delikatnie,
aż do wytworzenia się piany. Regularnie kontrolować proces dekoloryzacji, sprawdzając postępy. W momencie osiągnięcia pożądanego efektu,
spłukać produkt i umyć włosy szamponem RBHC do włosów suchych i zniszczonych. 

RADA:
Po użyciu DEKOLORYZATORA najważniejsze jest dokładne wypłukanie włosów w celu usunięcia całkowicie produktu z włosów. By wspomóc efekt
dekoloryzacji,  można  zastosować  mycie  podjaśniające   (mieszanka  10ml  szamponu  RBHC  oczyszczającego,  10ml  rozjaśniacza  SUPER,  10ml
mleczka do tonowania 2% oraz 10ml letniej wody). Taką mieszanką energicznie umyć włosy po skończonym użyciu dekoloryzatora nie dłużej niż
przez 3 minuty. Nie pozostawiać mieszanki na włosach. 

OSTRZEŻENIA: 

Uważać by produkt nie dostał się do oczu. Jeżeli tak się stanie, natychmiast przemyć oczy obficie wodą. Zawsze należy używać rękawiczek od samego początku
użycia produktu, poprzez wszystkie etapy aplikacji preparatu aż do końcowego mycia. Zaleca się zrobienie testu na wystąpienie niepożądanych reakcji alergicznych
przed użyciem produktu. Nigdy nie aplikować produkty na skaleczoną skórę ani dotkniętą chorobami (egzema, psorasis, etc….). Nie używać do innych celów niż
dekoloryzacja włosów (np. do brwi czy rzęs) Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać dekoloryzatora z emulsjami utleniającymi.

Przy aplikacji postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Dokładnie spłukać włosy po aplikacji produktu.  Nie używać na włosach wcześniej farbowanych henną. 
PRODUKT PROFESJONALNY. DO UŻYCIA TYLKO W SALONIE FRYZJERSKIM. 

Opakowanie zawiera: 2 x 100ml tuby no. 1 i 2, para rękawiczek, 1 instrukcja użycia


