
COLOR REMOVER      

Η εύκολη μέθοδος για τη διόρθωση των ανεπιθύμητων χρωστικών στα μαλλιά. Η ασφαλέστερη επιλογή - 

δύο φάσεων, δεν είναι ντεκαπάζ, απαλή φόρμουλα που δεν θα αλλάξει ούτε θα  επιδεινώσει τη φυσική 

κατάσταση των μαλλιών.  

Αφαιρεί το τεχνητό χρώμα χωρίς να επηρεάζει τις φυσικές χρωστικές ουσίες της τρίχας. Χρήση με δύο 

τρόπους - για την αλλαγή του χρώματος ή μικρή διόρθωση χρώματος. 

Πώς λειτουργεί 
Το color remover είναι σχεδιασμένο για να αμβλύνει  τις χρωστικές ουσίες από το στέλεχος της τρίχας που 

μπορεί στη συνέχεια απλά να ξεπλυθεί. Εκ νέου χρωματισμός τις τρίχας μπορεί κανονικά να λαμβάνει 

χώρα μετά τις διαδικασίες διόρθωσης χρώματος.                                                                                          

Ειδικές σημειώσεις -Το color remover θα αφαίρεση τις χρωστικές ουσίες της βαφής.                                  - 

Η μείωση του χρώματος σε πολύ σκούρα μαλλιά εξαρτάται από την κατάσταση και την υφή των μαλλιών, 

καθώς και τον αριθμό των εφαρμογών  και του χρόνου παραμονής της  βαφής.                                                                                                      

-Μην εφαρμόσετε το color remover για περισσότερο από 30 min. Το color remover μπορεί να εφαρμοστεί 

εκ νέου την ίδια ημέρα, εάν η διόρθωση χρώματος είναι ανεπαρκής.                                                                                                                     

-Για βέλτιστη μείωση του χρώματος το color remover πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν 

συντομότερα μετά την εφαρμογή του χρώματος που πρέπει να διορθωθεί.                                                                                                                          

-Μετά την αφαίρεσης του  χρώματος το color remover, θα αποκαλύψει μια ζεστή απόχρωση. Αυτό είναι 

απολύτως φυσιολογικό.                                                                                                                                     

-Το color remover δεν θα φωτίσει τις φυσικές χρωστικές ουσίες του χρώματος.                                               

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ  ΦΑΣΗΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ.  ΠΑΝΤΑ ΝΑ 

ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ ΤΑ  ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΖΙ.                                                                               -

Κάντε πάντα έλεγχο σε μικρή ποσότητα μαλλιού πριν την εφαρμογή. 

Αλλαγή του χρώματος ή μικρή διόρθωση χρώματος.  Χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ως οδηγό για να 

επιλέξετε το εργαλείο αφαίρεσης που είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες 

εφαρμογής για χρήση. 

Τόνος μαλλιού Βάση 3-5 Βάση 6-8 Βάση +8 

διόρθωση χρώματος 
(αλλαγή χρώματος) ο ο Χ 

διόρθωση χρώματος 
(μικρή διόρθωση χρώματος) 

 

χ χ ο 



 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Αναμίξτε καλά πριν τη χρήση. 

Ανακατέψτε ίσες ποσότητες Color Remover (1: 1) φάση 1 & 2 σε ένα μη μεταλλικό μπολ. Εφαρμόστε το 

Color Remover σε στεγνά άλουστα μαλλιά, όπως απαιτείται, αμέσως μετά την ανάμιξη. Απλώστε το μίγμα 

στους τομείς που πρέπει να διορθώσετε,  χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα σφουγγάρι. Ο χρόνος 

επεξεργασίας του Color Remover είναι: 8-15 λεπτά με θερμότητα ή 15-30 λεπτά χωρίς θερμότητα. 

Εάν υπάρχει ανεπαρκής μείωση χρώματος επαναλάβετε την εφαρμογή. Στο τέλος του χρόνου 

επεξεργασίας, ξεπλύνετε πολύ καλά τα μαλλιά.  Λούστε με σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό για να 

απομακρύνετε την υπερβολική χρωστική ουσία χρώματος (θυμηθείτε να μην τρίψετε το δέρμα του κεφαλιού  

δεδομένου ότι βάψετε τα μαλλιά μετά από την Color Remover εφαρμογή). Ξεβγάλετε, στεγνώστε και 

περάστε το χρώμα βαφής που θέλετε.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΟ) 

Ο χρόνος είναι: 5-10 λεπτά με θερμοκρασία ή 10-15 λεπτά χωρίς θερμότητα.    

Επανα-χρωματισμός μετά την διόρθωση του χρώματος.        

Στο τέλος της διαδικασίας διόρθωσης του χρώματος η τρίχα είναι έτοιμη να επανα-χρωματιστεί. Αμέσως 

μετά από τη διόρθωση η τρίχα θα δεχτεί το χρώμα ευκολότερα. Σημείωση: Τα μαλλιά να είναι νωπά πριν 

από τον επανα-χρωματισμό. Κατά τον επανα-χρωματισμό της τρίχας είναι ενδεδειγμένο να επιλεχτεί μια 

απόχρωση βαφής μαλλιών  που να είναι ένα ή δύο τόνους πιο ανοιχτό από την επιθυμητή απόχρωση που 

θέλουμε.   Για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα  σκουρύνουν, κάντε συχνό έλεγχο του χρωματισμού στα 

μαλλιά.                                  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην εφαρμόζετε σε ερεθισμένο δέρμα καθώς επίσης σε βλεφαρίδες η 

φρύδια. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια,  εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε πολύ 

καλά. Μην εφαρμόζετε σε μαλλιά που έχουν  Henna ή με προϊόντα βαφής μαλλιών που περιέχουν 

μεταλλικά άλατα. Φορέστε γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Κάντε αλλεργικό τεστ πριν την χρήση. 

Μην χρησιμοποιήστε τις δύο φάσεις χωριστά. Αποφύγετε τα μεταλλικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της μίξης 

και της εφαρμογής του προϊόντος. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Κρατήστε μακριά από τα 

παιδιά. 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

 


