CRAZY COLOR
Plaukų balinimo rinkinys
Originalus ir geriausias nuo 1977
Balinimo rinkinys skirtas pašviesinti plaukus prieš naudojant Crazy Color ar kitokius plaukų
dažus, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
PRIEŠ NAUDODAMI PRIEMONĘ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS
Priemonėje yra sudirgimą galinčių sukelti sudedamųjų dalių.

Po 20 minučių, plaukų sruogą tikrinkite kas 10 minučių. Tai darykite servetėle pašalindami
priemonę nuo vienos sruogos atkarpos. Jei nepasiekėte norimo atspalvio, dar kartą tepkite
priemonę ant plaukų ir palaikykite. Nepamirškite patikrinti spalvos kas 10 minučių, taip
išvengsite per didelio plaukų nubalinimo.
Skalavimas
Kai pasiekėte norimą atspalvį, išsitrinkite plaukus šampūnu ir gerai išskalaukite drungnu
vandeniu (saugokite akis; žr. atsargumo nurodymus).
DĖMESIO:
Šį produktą naudokite tik pagal instrukcijas.

Testavimas
Kadangi priemonė gali sukelti sudirgimą, pirmiausia būtina patikrinti ją ant vienos plaukų
sruogos. Tai taip pat parodys norimam rezultatui pasiekti reikalingą laiką.
Visuomet dėvėkite pirštines ir priemonę maišykite komplekte esančiame plastikiniame
padėkle.
Atidarykite balinimo maišelį ir pusę arbatinio šaukštelio miltelių įdėkite į maišymo indą. Kad
gautumėte kreminės konsistencijos priemonę, miltelius sumaišykite su pakankamu kiekiu
Renbow 30 Vol. Kreminio peroksido. Išsirinkite švarią, sausą plaukų sruogą. Ją atskirkite nuo
kitų plaukų. Ant sruogos nuo šaknų iki galiukų užtepkite priemonės; sekite žemiau
nurodytomis instrukcijomis. Venkite sąlyčio su kitais plaukais. Patikrinkite sruogą. Kai
norimas atspalvis pasiekiamas, perskalaukite plaukus drungnu vandeniu, ištrinkite šampūnu ir
nusausinkite rankšluosčiu. Išmeskite nepanaudotą balinimo masę ir išplaukite maišymo indą.
Prieš tęsdami, palikite plaukus bent 24 valandoms. Jei pasireikštų nepageidaujama reakcija,
netęskite dažymo (žr. atsargumo nurodymus).
Paruošimas ir naudojimas
Užsimaukite pirštines ir atidarykite balinimo maišelius. Jų turinį išdėkite į komplekte esnatį
maišymo indą. (Venkite miltelių sąlyčio su oda ir įkvėpimo).
Į miltelius įmaišykite ryškalo ir maišykite šepetėliu, kol pasieksite kreminę konsistenciją. (100
ml peroksido reikia 50 g baliklio).
Produktą tepkite ant sausų, neplautų plaukų. Palaikykite.

Balinimo miltelius laikykite uždarame maišelyje, juos laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau
nuo tiesioginių saulės spindulių. Produktą atidarykite atsargiai ir neįkvėpkite. Jei visgi netyčia
įkvėpėte miltelių, susisiekite su medikais.
Sudėtyje yra hydrogeno peroksido. Visuomet mūvėkite gumines arba plastikines pirštines.
Peroksido netepkite tiesiai ant plaukų.
Venkite patekimo į akis. Jei taip nutiktų, nedelsiant skalaukite vandeniu bent 10 minučių ir
susisiekite su medikais.
Kad išvengtumėte sudirginimo ar kitokios nepageidaujamos reakcijos, patartina produktą
išbandyti ant vienos plaukų sruogos. Tęskite naudojimą tik tuomet, jei nepasireiškė jokia
neigiama reakcija. Bandymas su viena sruoga taip pat padeda nustayti balinimui reikalingą
laiką. Žiūrėkite testavimo instrukcijas.
Kai naudojatės šiuo produktu, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Kai maišote produktą,
nenaudokite metalinių objektų (pvz. maišymo indo). Maišymo metu gerai išvėdinkite patalpą.
Nenaudokite, jei galvos oda pažeista, yra nubrozdinimų ar žaizdelių. Nebalinkite pažeistų ar
jautrių, gležnų plaukų. Nenaudokite, jei panašūs produktai anksčiau yra sukėlę neigiamą
reakciją. Nenaudokite antakiams ir blakstienoms. Nepanaudotą masę išmeskite. Neskirta
vidiniam naudojimui.
Saugokite drabužius ir baldus nuo sąlyčio su priemone.

Laikymas

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Natūrali jūsų plaukų spalva leis nustatyti reikalingą priemonės laikymo trukmę. Žemiau
pateiktoje lentelėje nurodytas laikas ir natūrali plaukų spalva; pagal šiuos duomenis nustatysite
jums reikalingą laiką, kad plaukai pasiektų blyšią gelsvą spalvą.

Prieš pakartotinai naudojant priemonę, padarykite 14 dienų pertrauką. Jei nesate tikras dėl
priemonės naudojimo, pasitarkite su patyrusiu asmenimi.

Natūrali plaukų spalva
Vidutinė-tamsi blondinė
Šviesiai ruda
Vidutinė ruda
Tamsi ruda

Laikymo trukmė
20-50 min.
20-60 min.
20-80 min.
20-90 min

