
Instrukcja użycia
SoColor Pre-Bonded

ZALECENIA UŻYCIA:
PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

TEN PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. KONIECZNIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OSTRZEGAWCZY TEST NA 
ALERGIĘ 48 GODZIN PRZED KAŻDYM UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. ALERGIE MOGĄ SIĘ ROZWINĄĆ W SPOSÓB NIESPODZIEWANY, NAWET JEŚLI 
U TWOJEGO KLIENTA WCZEŚNIEJ ZASTOSOWANO FARBY DO WŁOSÓW TEJ LUB INNEJ MARKI. 
WAŻNE: BARWNIKI DO WŁOSÓW MOGĄ WYWOŁYWAĆ SILNE REAKCJE ALERGICZNE. ABY POMÓC ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA REAKCJI 
ALERGICZNEJ, DLA FRYZJERA I JEGO KLIENTA PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ JEST ABSOLUTNIE KONIECZNIE:
• STOSOWAĆ RĘKAWICE OCHRONNE jednorazowego użytku podczas przygotowania, nakładania i spłukiwania produktu.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko alergii.
• Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy Twojego klienta występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona;
- kiedykolwiek u Twojego klienta wystąpiła reakcja na farbowanie włosów;
- w przeszłości u Twojego klienta wystąpiły reakcje na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

PRZEPROWADZANIE OSTRZEGAWCZEGO TESTU NA ALERGIĘ:
• Zdejmĳ kolczyki. Za pomocą wacika nałóż za uchem odpowiednią ilość produktu koloryzującego, nie zmieszanego z oksydantem, na powierzchni wielkości małej monety 
(od 1 do 2 cm2). Powtórz czynność pozwalając, aby preparat wysechł między aplikacjami. Dokładnie zakręć pojemnik z produktem koloryzującym. Odczekaj 48h nie myjąc, 
nie zakrywając i nie dotykając tej części skóry. Jeśli w tym czasie Ty albo Twój klient zauważycie nieprawidłową reakcję, taką jak: swędzenie, zaczerwienienie lub opuchnię-
cie tego miejsca lub jego okolic, NIE NAKŁADAĆ PRODUKTU.
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
• W PRZYPADKU REAKCJI ALERGICZNEJ PODCZAS UŻYCIA, takiej jak: intensywne swędzenie, podrażnienie, wypryski lub pieczenie skóry głowy, natychmiast spłukać 
mieszankę i zaprzestać użycia produktu. W przypadku trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed ponownym użyciem farby do 
włosów, Twój klient powinien skontaktować się z lekarzem. Poinformuj swojego klienta, że JEŚLI W KOLEJNYCH DNIACH PO APLIKACJI pojawia się: swędzenie, zaczerwie-
nienia lub wypryski na skórze głowy lub ciała, obrzęk oczu i/lub twarzy, pęcherze lub wysięk na skórze głowy lub ciała, należy skontaktować się z lekarzem.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.
• Stosować wyłącznie z rekomendowanymi oksydantami o maksymalnym stężeniu 12% (40 vol). Nie stosować z nadtlenkiem wodoru o stężeniu wyższym niż 40 vol (12%).

- Kolekcję Gotową i Refleksów SoColor stosować z oksydantem o maksymalnym stężeniu nadtlenku wodoru 40 vol (12%) w proporcji 1:1.
- Kolekcję Extra Coverage SoColor stosować z oksydantem o stężeniu nadtlenku wodoru 20 vol (6%) w proporcji 1:1
- Kolekcję Blonde SoColor stosować z oksydantem o stężeniu nadtlenku wodoru 30 vol (9%) lub 40 vol (12%) w proporcji 1:2.

• Ściśle przestrzegać podanych proporcji.
• Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie stosować do barwienia brody, wąsów lub innych celów niż farbowanie włosów. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.
• W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć,

a następnie przemyć oczy dużą ilością wody.
• Dobrze spłukać włosy po użyciu.
• Zaleca się przygotowania i nakładanie mieszanki w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
• Nie wdychać, nie połykać.
• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących indywidualnej wrażliwości skóry Twojego klienta, należy zasięgnąć porady lekarza.
• Odczekać 15 dni po zabiegu trwałej ondulacji lub trwałego wygładzania włosów (zastosowanie technologii tiolowej lub cysteinowej) przed aplikacją farby do włosów.
• Nie używać, jeśli włosy były wcześniej farbowane henną lub koloryzacją progresywną.
PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI UŻYCIA. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE:

- Używać tylko z zalecanymi oksydantami (patrz wyżej).
- Stosować rękawice ochronne jednorazowego użytku.
- Ścisłe przestrzegać podanych proporcji.
- Ścisłe przestrzegać sporządzania mieszanki w shakerze. Należy go otworzyć natychmiast po zakończeniu mieszania, aby zapobiec rozerwaniu shakera 

i niepożądanemu wytryśnięciu produktu.
NAKŁADANIE I SPŁUKIWANIE:

- Stosować rękawice ochronne jednorazowego użytku.
- Nie stosować metalowych przedmiotów (wsuwek, klipsów, grzebienia...).
- Standardowy czas trzymania: kolekcja SoColor Gotowa i Refleksów 35-45 minut, kolekcja SoColor Extra Coverage 45 minut i kolekcja SoColor Blonde 50 minut,

w pokojowej temperaturze.
- Po upływie czasu działania starannie spłukać włosy.
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