RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BAREV COLOR ERBE
NAZASÍLÁME. POUZE K PŘEČTENÍ
1. Barvení nebarvených vlasů: Při ztmavení nebo zesvětlení vlasů o
jeden nebo dva tóny se nesetkáváme s žádným problémem. Stačí aplikovat
barvu, nechat působit 40 minut a potom smýt šamponem řady NATUR
ERBE.
Při zesvětlení o více než dva tóny: vzhledem k rostlinné charakteristice
Color Erbe, je nezbytné odbarvit vlasy zesvětlovačem č. 37. Po 3-4 dnech
aplikujeme požadovaný odstín barvy, doba působení je 20-50 minut.
Následně smyjeme šamponem řady NATUR ERBE.
2. Barvení obarvených nebo odbarvených vlasů: Tento druh vlasů, v
důsledku předchozího ošetřování, je porézní a snadno přijímá barvu. Aby
se vlasy probarvily stejnoměrně po celé délce, je nezbytné aplikovat barvu
nejdříve u kořínků, nechat ji působit cca 10-20min a na posledních 2030minut (dle stupně poškození vlasů) jí rozetřít po celé délce.
3. Barvení vlasů po trvalé: Vlasy jsou po této proceduře vyčerpané, proto
se doporučuje počkat 2 týdny, než se aplikuje barva a zároveň
neopomenout použít barvu o jeden tón světlejší než je žádaná. Také v
tomto případě se barva nanáší po celé délce v posledních 10 minutách.
Barvení: K dosažení optimálních výsledků je nezbytné v misce dobře
promíchat oba flakony po dobu 1 minuty, neboť v této době začíná proces
oxidace. Poté naneste barvu dle vaší potřeby a nechte 40 min působit. Po
smytí barvy použijte Narur Erbe Shampoo TINTI (šampon na barvené
vlasy), a posléze aplikujte, za lehkého, rovnoměrného masírování,
Ristrutturante Vegetale (obsažený v balíčku), jehož úkolem je posílit vlas,
učinit ho zářivým a jasným a fixovat barvu nastolením přirozeného pH
pokožky a vlasu. Pokud máte sušší typ vlasů, nemusíte smývat, jinak omýt
vodou.
Doporučuje se používat vždy štětec na barvu a nanášet barvu od
konečků směrem ke kořeni /v opačném směru růstu/ a tím napomáhat
pronikání barvy do šupin vlasů; aplikovat déle na kořínky, aby se lépe
pokrylo dorůstání.
UPOZORNĚNÍ:
- flakony otvírat těsně před použitím

- v případě částečného použití produktu ho důkladně uzavřete
- uchovávejte v chladném (ne v ledničce), suchém a tmavém místě
- neřeďte a nemíchejte obsah flakonů s jinými výrobky nebo kosmetikou
- udržujte v čistotě všechny předměty (štětce, misky, dávkovače),
které přišly do kontaktu s barvou.
- barvu spotřebujte do jednoho roku od otevření

