
RR Line Real Star -  Hair Colouring Cream farba na vlasy 100 ml

s extraktom olivového oleja a mirustyle
s účinkom lesku a proti lámavosti vlasov 

Návod na použitie
Pozri návod vložený v krabičke. Bezpečnostné opatrenia:
Môže spôsobovať alergické reakcie. Nepoužívajte na farbenie obočia s mihalníc. Zabráňte kontaktu s očami. V 
prípade, že sa tak stane, vypláchnite oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte zdravotnícku pomoc. Odporúča sa 
predbežný test citlivosti. Noste plastické ochranné rukavice. Skladujte mimo dosahu detí.

RACIOPPI spôsob použitia

Výber oxidačnej emulzie:
40 vol: zosvetľuje vlasy o 3 až 4 odtiene
30 vol: zosvetľuje vlasy o 2 až 3 odtiene
20 vol: farbenie tón v tóne, pokrýva šedivé vlasy alebo zosvetľuje o jeden odtieň.
10 vol: stmaví vlasy o jeden odtieň, zafarbí odfarbené/zosvetlené/melírované vlasy
Ak vlasy potrebujete osvetliť o viac ako 4 odtiene odporúčame použiť ultra osvetľujúce (radikálnejšie) prostriedky
Príprava:
zmiešajte jeden diel krému s jeden a pol dielom oxidačnej emulzie (1 : 1,5)v nekovovej nádobe. Pre silnejšie osvetlenie
zmiešajte jeden diel krému a dva a pol dielu (1 : 2,5) oxidačnej emulzie.
Prvé použitie:
naneste zmiešanú farbiacu zmes rovnomerne po celej dĺžke a končekoch vlasov a nechajte pôsobiť asi 10 minút. Po 
uplynutí tejto doby naneste takú istú farbiacu zmes na korienky, naneste rovnomerne a nechajte pôsobiť ďalších 30 
minút.
Dofarbovanie odrastkov:
naneste pripravenú farbiacu zmes na novo vyrastené vlasy, naneste ju rovnomerne a nechajte pôsobiť 30 minút. Ak je 
to potrebné, odtieň po celej dĺžke a na končekoch môže byť prispôsobený niekoľko minút pred koncom farbenia 
nasprejovaním vlasov vodou (zvlhčením) a nanesením zvyšnej farbiacej zmesi a spojením celej masy na hlave 
dohromady.
Varovanie:
čas trvania farbenia určený pre každý konkrétny prípad musíte skrátiť na polovicu v prípade, že vlasy boli predtým 
ošetrené trvalou alebo melírom.
Záverečné ošetrenie:
na konci času pôsobenia farbiacej zmesi, jemne opláchnite vlasy s vlažnou vodou, umyte ich šampónom a aplikujte 
acidovú = kyslú, masku. 
Neutrálna nová generácia korektorov sa používa na osvetlenie akejkoľvek malej odlišnosti o jeden odtieň.
Upozornenie:
starostlivo dodržiavajte inštrukcie opísané v návode na použitie.
Nikdy farbu nepoužívajte, keď je pokožka poranená, podráždená alebo trpí nejakou zdravotnou komplikáciou.

Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu obzvlášť u ľudí predisponovaných, preto odporúčame vykonať pred 
aplikáciou test citlivosti. 

Predbežný test citlivosti:
1. Očistite malý fliačik pokožky za ušami a na ohybe lakťa s alkoholom.
2. Naneste malé množstvo farby na vlasy, zopakujúc proces tri-krát, nechajte zaschnúť a počkajte 48 hodín 
predtým, než zmes zmyjete.
3. Ak sa počas tejto doby objaví na mieste aplikácie sčervenanie, opuchnutie alebo svrbenie, vyhnite sa 
použitiu tohto produktu na farbenie vašich vlasov.

Zloženie: viď Ingrediencie  Varovanie: Obsahuje  p-phenylenediamine, Rezorcinol, m-Aminophenol, p-
Aminophenol, 1-Naphtol, n-Phenyl-p-Phenylenediamine. 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2-Amino-
4Hydroxyethylamino Anisole Sulfate, HC Red No. 3, HC Yellow No. 4, Disperse Blue 377, 2-Amino-6-
Chloro-4-Nitrophenol, 2-Methylresorcinol, Toulene 2, 5 Diamine Sulfate
Krajina pôvodu: Taliansko  Dovozca: Patrik Kopčák - DROPAS, Orgovánová 21, 080 01 Prešov, Tel/fax: +421 
903603648  www.profisalon.sk


