PL

ONERÓW

ANIA T IP’S
Nowa
Y TKOW
V
formuła tonera VIP’S
KC JA UŻ KOLORYZAC JI ER
U
R
T
S
IN
PRESTIGE HAIR TONER nie zawiera
TON
AŁEJ
IR
W
A
R
T
H
Ł
E
Ó
Amoniaku i utleniacza. Delikatnie odżywia
DO P
TREM
E BE EX
włosy. Połączenie 100% czystych i naturalnych
PRESTIG
olejków, wyciągu z pokrzywy oraz witaminy F.
Wyciąg z pokrzywy i witamina F, w połączeniu
z oliwą z oliwek i Olejkiem Macadamia, nadają
włosom piękny wygląd i połysk, wytrzymałość, naturalny urok oraz
ułatwiają rozczesywanie. VIP’s PRESTIGE BeExtreme HAIR TONER to innowacyjny toner do półtrwałej
koloryzacji z 3 efektami. Odkryj nowe kolory o znakomitych pigmentach i kremowej formule, uzyskaj
ODCIEŃ poprzez zmieszanie toneru z neutralnym korektorem BeEXTREME vip’s Prestige No 00, lub wyraź
swoją kreatywność kombinacją kolorów. Możesz stosować produkt jako:
- Całościowa koloryzacja ; - Częściowa koloryzacja w wybranych sekcjach włosów ;
- Pasemka
Specjalna formuła tonerów Be Extreme pozwala stworzyć 100-procentowe odcienie na rozjaśnionych włosach. Produkt przeznaczony jest
do wypłowiałych włosów naturalnych lub farbowanych.
Dla uzyskania pożądanego koloru przed użyciem wykonaj test kontrolny na małym pasmie włosów. Dla lepszego rezultatu nakładaj po
zastosowaniu zestawu rozjaśniającego Bleaching kit BeEXTREME z linii Vip’s PRESTIGE.
Kolor utrzymuje się na włosach do 4-12 myć, w zależności od wybranego koloru oraz włosów. Można powtarzać
koloryzację w dowolnej chwili bez ryzyka o kondycję Twoich włosów.
VIP‘S PRESTIGE BeEXTREME HAIR TONER jest produktem do koloryzacji awangardowej, który posiada następujące zalety:
• Jest gotowy i łatwy w użyciu. Standardowy czas aplikacji na włosach wynosi od 5 do 40 minut (Patrz tabela).
• Specjalna formuła zawierająca wyciąg z pokrzywy, witaminę F, 100% oliwę z oliwek, olejek Macadamia i olej rycynowy, nie tylko
intensywnie pielęgnują włosy, ale sprawiają, że włosy wyglądają naturalnie zdrowo i poprawia się ich struktura.
• Posiada kompleks odżywczy ułatwiający rozczesywanie, poprawiając jakość struktury włosów, zapewniając połysk i miękkość.
• NIE ZAWIERA PPD, rezorcynolu i 1-naftolu, które zwykle występują w produktach do koloryzacji włosów,
• NIE ZAWIERA AMONIAKU i jest wolny od monoetalonominy, jak również nie zawiera innych środków alkalizujących.
• Nie zawiera nadtlenku wodoru ani innych utleniaczy, uszkadzających strukturę włosów.
• Toner posiada normalne Ph, który jest bardzo zbliżone do Ph włosów.
• Specjalna formuła umożliwia natychmiastowe farbowanie włosów zaraz po otwarciu Tonera Vip‘s PRESTIGE HAIR TONER.
- Pielęgnująca formuła tonera podczas długiej aplikacji na włosach nie uszkadza struktury włosów dzięki zawartości ekstraktu z pokrzywy,
witaminie F, 100 % oliwie z oliwek, naturalnemu olejkowi Macadamia oraz olejowi rycynowemu
• Ten produkt jest odpowiedni dla osób z alergią oraz wrażliwą skórą, które mają uczulenia na utleniacze i barwniki zawarte w farbach i
tonerach koloryzujących do włosów. Możliwości alergii na toner Vip‘s PRESTIGE HAIR TONER jest o wiele niższa niż dla tradycyjnych farb
do włosów.
• Produkt jest przeznaczony do kreowania jaskrawych, krzykliwych i nasyconych kolorów.
• Możesz stworzyć swoje własne odcienie poprzez zmieszanie toneru z neutralnym korektorem BeEXTREME vip’s Prestige No 00
OPAKOWANIE ZAWIERA:
• 1x tuba z tonerem o poj. 100 ml ; • 1x Para rękawiczek ochronnych ; • 1x Instrukcja użytkowania
OSTRZEŻENIA:
• Ten produkt nie jest farbą oksydacyjną, więc jeśli masz włosy siwe efekt może nie być taki sam na całej długości włosów. W tym przypadku
musisz powtórzyć koloryzację w celu uzyskania optymalnego efektu, zwłaszcza u nasady włosów.
• Ten produkt nie ma działania rozjaśniającego na włosach, więc nie nadaje się do rozjaśnienia, jeśli chcesz uzyskać jaśniejsze odcienie od
twojego koloru. W tym przypadku, można jedynie użyć produktu do tonowania lub zwiększenia intensywności koloru włosów. Dla lepszego
rezultatu rekomendujemy nakładać po zastosowaniu zestawu rozjaśniającego Bleaching kit BeEXTREME z linii Vip’s PRESTIGE.
• Produkt jest odpowiedni do tonowania w bazowym odcieniu lub do cieniowania.
• Kolor tonera w tubce może się różnić od odcienia włosów, który uzyskasz po aplikacji na włosach.

PRZYGOTOWANIE DO KOLORYZACJI
Przeczytaj uważnie załączoną instrukcję użytkowania i zapoznaj się z poniższą tabelą, aby wybrać najlepszy kolor i odcień oraz uzyskać
pożądany efekt koloryzacji. Szczegółowe zapoznanie się z instrukcją pozwoli wybrać odpowiedni czas aplikacji mieszanki koloryzującej na
twoich włosach. Przed rozpoczęciem farbowania należy umyć włosy szamponem i osuszyć ręcznikiem pozostawiając je wilgotne. Przed
rozpoczęciem aplikacji tonera należy założyć rękawice ochronne i pelerynę w celu ochrony twoich rąk i ubrania. Jednocześnie należy przygotować zegar, aby śledzić dokładny czas procedury aplikacji dla twoich włosów zawarty w tabeli.
W celu otwarcia tuby przedziuraw ją za pomocą zatyczki. Podczas aplikacji tonera, użyj pędzla i grzebienia w celu równomiernego rozprowadzenia mieszanki koloryzującej.
Dobra rada: Chroń skórę wokół głowy oraz uszy przed zabrudzeniami mieszanką koloryzującą. W tym celu możesz
użyć tłustego kremu ochronnego.
TWORZENIE PASEMEK
Przed koloryzacją zdecyduj jakie pasemka pragniesz uzyskać

ODDZIELNE DUŻE PASMA

Dla koloryzacji oddzielnych cienkich i długich pasm na całej długości włosów – potrzebny jest specjalny czepek
na pasemka. Aby uzyskać jaśniejszy efekt, podziel włosy na cienkie pasma, dla bardziej wyraźnego i podkreślonego efektu podziel włosy
na grube pasma. Używając pędzelka nałóż toner na całej długości wyznaczonych pasm. Ważne jest, aby nałożyć
toner równomiernie i dokładnie na całej długości pasm. Uważaj, aby nie gromadzić tonera u nasady włosów. Po
koloryzacji przenieś pasma na kark. Nie pozostawiaj nigdy pasm przed twarzą podczas koloryzacji. Taką samą
procedurę należy wykonać w przypadku pozostałych pasm.

1 a) Jeśli masz włosy krótkie lub średnio długie wystarczy użyć pędzelka i grzebienia do
równomiernego nałożenia tonera na całej długości włosów
1 b) jeśli masz włosy długie potrzebne będą kawałki folii aluminiowej o szerokości 10-15 cm.
Długość folii powinna być nieco dłuższa niż długość włosów. Rozpocznij od pasm
znajdujących się z tyłu głowy. Podziel pasma, podłóż pod nie folię możliwie najbliżej nasady
włosów. Nakładaj wybrany kolor tonera na wilgotne pasma włosów. Podczas koloryzacji
folia powinna pokrywać całe pasma włosów.
RADA: Jeśli chcesz uzyskać cienkie pofarbowane pasma, stosuj specjalny czepek.

PASMA U PODSTAWY WŁOSÓW LUB WEWNĘTRZNE PASMA NA CAŁEJ
DŁUGOŚCI LUB TYLKO Z TYŁU

Zepnij wierzchnią warstwę włosów za pomocą gumki lub klipsa, tak aby swobodnie zwisała
dolna partia włosów. Postępuj zgodnie z instrukcją - 1 b)
RADA: Za pomocą drugiego lusterka upewnij się, czy produkt nałożony jest dokładnie na
całej długości włosów.

KOLORYZACJA KOŃCÓWEK WŁOSÓW

Włóż folię pod partię włosów, którą chcesz poddać koloryzacji i rozprowadź kolor
równomiernie na końcach włosów przykrywając je następnie folią.

CAŁKOWITA KOLORYZACJA WŁOSÓW
Nałóż produkt na wilgotne włosy rozprowadzając równomiernie na całej długości włosów za
pomocą pędzelka i grzebienia. Trzymaj się czasu podanego w tabeli.
Umyj rękawiczki ochronne i zachowaj do następnego etapu koloryzacji.
MYCIE
Po zakończeniu procedury koloryzacji należy założyć rękawice ochronne, umyć włosy dużą ilością ciepłej wody, nie dopuszczając, aby produkt
spadł na twoje ciało. Nie ma konieczności użycia szamponu lub odżywki natychmiast po koloryzacji.
PIELĘGNACJA PO KOLORYZACJI:
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować szampony i maski chroniące włosy farbowane przed utratą koloru. Ich formuła jest bardzo
przydatna do prawidłowej pielęgnacji włosów farbowanych. Produkty do ochrony koloru włosów pozwalają zachować dłużej pożądany
kolor włosów między kolejnymi koloryzacjami. Włosy pozostają witalne, błyszczące i zdrowe.

TEST WRAŻLIWOŚCI SKÓRY!!!
Przed przystąpieniem do koloryzacji należy wykonać test wrażliwości skóry. Oczyść skórę na zgięciu łokcia alkoholem i nałóż niewielką ilość
produktu Prestige Hair Toner na przygotowanej części ciała. Jeśli po upływie 48 godzin nie pojawią się podrażnienia lub zaczerwienienia,
można przystąpić do koloryzacji. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast umyć włosy i zatrzymać proces koloryzacji!
SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotowanie:
Aby przystąpić do procesu koloryzacji będziesz potrzebował: - Zawartość opakowania ; - Grzebień ; - Pędzelek ; - Zegarek
- Pelerynę ochronną
Dobra rada: Koloryzację wykonuj z pomocą osoby trzeciej.
!!! Jeśli stosujesz produkt po raz pierwszy, a Twoje włosy nie są rozjaśnione rekomendujemy dla maksymalnego efektu nakładać produkt po
zastosowaniu zestawu rozjaśniającego Bleaching kit BeEXTREME z linii Vip’s PRESTIGE.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
OSTRZEŻENIA!!! Produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne.
• Używaj go tylko zgodnie z instrukcjami!
• Przed koloryzacją musisz wykonać test wrażliwości, na 48 godzin przed użyciem, nawet jeśli użyłeś tego produktu wcześniej.
• Nie używaj go do barwienia brwi i rzęs.
• Tylko do użytku zewnętrznego.
• Podczas stosowania chroń oczy! W przypadku dostania się kosmetyku do oczu, natychmiast przemyj czystą wodą.
• Stosuj rękawice ochronne i pelerynę!
• Zachowaj czas na aplikacji produktu, korzystając z instrukcji!
• Aby uzyskać pożądane rezultaty, użyj całej mieszaniny na raz!
• Trzymaj z dala od dzieci!
• Nie stosuj produktu jeśli masz podrażnioną lub skaleczoną skórę głowy. W przypadku podrażnienia, natychmiast przestań używać produktu
i skonsultuj się z lekarzem!
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.
• Tymczasowe tatuaże z„czarną henną“ mogą zwiększyć ryzyko alergii.
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1 / Całkowite kondycjonowanie włosów - 30 min.
2 / Dla łączenia z innymi kolorami z linii. ***

Nadaje lekki odcień
*WŁOSY PO KOLORYZACJI FARBĄ Z UTLENIACZEM W TYM SAMYM LUB JAŚNIEJSZYM, KOLORZE.
** OTRZYMANY ODCIEŃ będzie złożony z TWOJEGO koloru oraz koloru TONERA.
*** Lubisz eksperymentować?!! Neutralny korektor może być użyty do przygotowania nowych
kolorów o mniejszej intensywności poprzez zmieszanie z innymi tonerami z linii..
Uwolnij swoją wyobraźnię i kreatywność – stwórz swój własny odcień!

