Dziękujemy za zakup Zmywacza ÜBER!
Bez wątpienia chcesz natychmiast rozpocząć zabieg usuwania farby, aby
pozbyć się niechcianego koloru. JEDNAK ZACZEKAJ CHWILĘ -

™

przed rozpoczęciem przynajmniej dwa razy przeczytaj informacje
zawarte na tej ulotce i w instrukcji. Pamiętaj, że będziesz korygować
kolor swoich włosów, a więc ważne jest, aby zrozumieć każdy krok zabiegu.
Jeżeli na tym etapie poświęcisz trochę czasu, będziesz zadowolona z
końcowego rezultatu.
O farbowaniu włosów - Zmywacz Über odwraca proces farbowania włosów. Farbowanie farbami stałymi polega na umieszczeniu niewielkich,
sztucznych cząsteczek pigmentu w Twoich włosach. Jeżeli wyobrazisz sobie, że Twoje włosy to basen z wodą, te sztuczne cząsteczki pigmentu można
porównać do setek niewielkich kamyczków. Każda farba stała wymaga nadtlenku wodoru (peroxide), aby utrwalić efekt farbowania. Peroxide
powoduje coś, co nazywa się „oksydacją”, a oznacza to, że nadtlenek wodoru (hydrogen peroxide) utlenia się w kontakcie z powietrzem i powoduje, że
wspomniane kamyczki powiększają się do rozmiarów barwnych piłek i zostają uwięzione w wodzie. To trochę jak z popcornem, który powiększa się
pod wpływem gorąca. W ten sposób cząsteczki koloru są powiększone i dlatego nie mogą być wymyte z włosów, bez względu na Twoje starania, są po
prostu uwięzione wewnątrz i trwałe.
Jak działa Zmywacz ÜBER? - Działanie Zmywacza ÜBER opiera się dosłownie na odwróceniu wyżej opisanego procesu. Zmieszana zawartość
buteleczek 1 i 2 Zmywacza ÜBER jest w stanie skurczyć te duże cząsteczki sztucznego koloru („piłki”) do ich pierwotnej, małej postaci („niewielkich
kamczyków”). Najważniejszym jednak elementem całego procesu jest nakładanie Buffer'a (buteleczka 3) i płukanie włosów. Zmywacz co prawda z
powodzeniem zmniejszył cząsteczki koloru, ale nadal pozostają one wewnątrz włosów. Jeżeli nie zostaną one całkowicie wypłukane z włosów, to pod
wpływem powietrza (tlenu), ulegną ponownemu utlenieniu i powiększeniu, a co za tym idzie, włosy z powrotem ściemnieją. Z tego względu dołóż
starań, aby Buffer (butelka 3) został poprawnie użyty, a włosy płukane przez przynajmniej 10 minut, przed, w trakcie i po jego nałożeniu.
Czego Zmywacz ÜBER nie może zrobić? - Zmywacz ÜBER jedynie usuwa sztuczny pigment z włosów. Jeżeli włosy były poddane farbom
rozjaśniającym lub rozjaśniaczom, Twój naturalny pigment włosa został rozjaśniony i zmieniony. Przywrócenie włosom naturalnego pigmentu przy
pomocy Zmywacz ÜBER nie będzie możliwe . W takim przypadku, i tylko jeżeli chcesz uzyskać swój kolor naturalny, powinnaś ponownie zafarbować
włosy , używając na początek farby półtrwałej, o jeden odcień jaśniejszej od swojego oryginalnego koloru. Co więcej, wszystkie trwałe, a nawet półtrwałe
farby zawierają nadtlenek wodoru (peroxide). Nawet jeżeli na włosach utrwalił się ciemny lub czarny kolor, to naturalny kolor Twoich włosów został
rozjaśniony. Mimo iż większość farb stałych rozjaśnia jedynie w niewielkim stopniu, to niektóre farby zawierają silniejsze dawki nadtlenku i powodują
mocniejsze rozjaśnienie. Jeżeli Twoje włosy były wielokrotnie farbowane (farbami trwałymi lub półtrwałymi), były też częściej wystawione na działanie
nadtlenku (peroxide). W efekcie, po udanym usunięciu farby przy pomocy Zmywacza ÜBER, możesz dostrzec ciepły, złotawy lub nawet miedziany ton na
włosach, który zazwyczaj przeważa w okolicy odrostów. Można temu zaradzić, stosując poziom 1 tymczasowy kolorant do włosów w wybranym odcieniu.
Jeśli chcesz zatrzymać się na poziomie uzyskanego koloru w lżejszym tonie, ale wyeliminować ciepłość tonalną, wystarczy zastosować tymczasowy,
tonujący kolorant popielaty (ash toned) do włosów jeden odcień jaśniejszy od pożądanego. Jeśli masz blond włosy i pojawi się złotawy lub żółty kolor,
można łatwo go złagodzić poprzez mycie purpurowym lub fioletowym szamponem do włosów blond. To zneutralizuje poziom jasności złotawego lub
żółtego koloru włosów. ***zaplamienie powłoki włosa *** Zmywacz UBER odwraca proces farbowania i usuwa sztuczne cząsteczki koloru osadzone we
wnętrzu włosa, ale nie usuwa zaplamienia powierzchniowego. Modne kolory, np. granatowy, czerwony, purpurowy, zielony etc. mogą zaplamić powłokę
włosa i sprawić, że usunięcie koloru będzie znacznie trudniejsze. Niektóre standardowe farby czerwone, dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu, również
działają na zasadzie plamienia. Farby zwierające hennę także plamią i nie mogą być usunięte przy pomocy zmywacza ÜBER. Barwniki pochodzenia
roślinnego, ziołowego, takie jakie znajdujemy np. w sklepach ze zdrowymi produktami, mogą mieć w składzie pochodne henny, na które Zmywacz Über nie
zadziała. Zawsze przed zastosowaniem Zmywacza ÜBER sprawdź jakie farby były nakładane na Twoje włosy. Włosy dłuższe niż do ramion lub włosy
bardzo gęste mogą wymagać zastosowania 2 opakowań Zmywacza przy jednej aplikacji.
Kiedy mogę ponownie zafarbować włosy po użyciu Zmywacza ÜBER? - Natychmiast, gdyż zastosowanie Buffera (butelka 3) nadaje włosom
poziom pH odpowiedni dla przeprowadzenia ponownej koloryzacji. Jest jednak kilka czynników, które decydują o tym, jaki będzie wynik ponownego
farbowania. Jeżeli dotychczasowe koloryzacje wpłynęły na włosy czyniąc je porowatymi, fakt ten zostanie uwidoczniony po zastosowaniu Zmywacza
ÜBER. Jeżeli chcesz zastosować farbę na włosy porowate, zawsze wybieraj farby półtrwałe, nie zawierające “peroxide” w składzie. Farby te stosuj na
wilgotne włosy, sprawdzając wynik koloryzacji co parę minut. Włosy porowate pochłaniają kolor szybciej. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty po
zastosowaniu Zmywacza ÜBER, farbuj zawsze farbami zmywalnymi pierwszego stopnia (lub prawdziwymi “półtrwałymi”do 6 myć, bez „peroxide”)
w wybranym odcieniu i pozostaw na kilka tygodni przed nałożeniem farby trwałej (zawierającej “peroxide”). To pozwoli na znormalizowanie poziomu
porowatości włosa i umożliwi równomierną koloryzację.
Odnowienie pasemek (balejaż) u mojego fryzjera jest bardzo kosztowne. Czy mogę zastosować Zmywacz ÜBER, aby pozbyć się ciemnego
koloru, a potem umówić się u fryzjera na zrobienie pasemek, niezwłocznie po jego zastosowaniu ? – Oczywiście. Zmywacz ÜBER jest systemem
domowej korekcji koloru. Po usunięciu niechcianego ciemnego koloru można ponownie wykonać pasemka u fryzjera jak dotychczas. Nie ma żadnego
powodu, dla którego mógłby wystąpić konflikt, a koszt powinien być dokładnie taki sam, jak za standardowe wykonanie pasemek.
Końcówki moich włosów bardzo pojaśniały – czy Zmywacz ÜBER rozjaśnił włosy? Nie rozjaśniałam włosów od ponad roku. – Zmywacz ÜBER
nie rozjaśnił włosów, gdyż nie ma takich właściwości. Mimo to że nie rozjaśniałaś włosów od dłuższego czasu, efekty tamtych zabiegów są nadal
widoczne. Zmywacz ÜBER tylko uwidocznił tamten stary kolor włosów. Jeżeli chciałabyś przyciemnić rozjaśnione końcówki to zastosuj półtrwały
kolor o dwa tony jaśniejszy od Twojego naturalnego koloru (lub koloru odrostów) i pamiętaj, aby nakładać farbę tylko w miejscach, gdzie włosy są
rozjaśnione. Rezultatem powinna być delikatna wersja naturalnego koloru lub koloru odrostów.
Mój kolor blond nie jest taki zły, ale nie podoba mi się jego odcień – czy mogę użyć Zmywacz ÜBER ?– Tak. Wypróbuj zastosować korekcję
tonalną. W tym celu wymieszaj produkt, ale zastosuj tylko 1/3 zawartości butelki na wilgotne włosy. Wczesz produkt we włosy I pozostaw na 10 minut
(zamiast na 30), a następnie spłucz i nałóż Buffer wg instrukcji (dla całkowitego usunięcia koloru). W ten sposób, działanie Zmywacza jest słabsze,
idealne dla usuwania niechcianego tonu włosów blond.
Moje włosy były naprawdę przesuszone zanim popełniłam błąd w wyborze koloru farby; czy zastosowanie Zmywacza ÜBER pogorszy moją
sytuację i czy mogę farbować włosy zaraz po jego zastosowaniu? – Zmywacz ÜBER niekoniecznie pogorszy stan Twoich włosów, ale też go nie
poprawi. Możesz zastosować Zmywacz ÜBER, jednak nie nakładaj farby stałej natychmiast potem, gdyż włosy muszą odpocząć. Zamiast tego,
zastosuj tymczasową zmywalną farbę pierwszego stopnia (bez “peroxide” i amoniaku) i używaj jej przez kolejne cztery tygodnie oraz dbaj o włosy
stosując zabiegi kondycjonujące. Jeżeli po czterech tygodniach Twoje włosy będą w lepszej kondycji, zamiast farby tyczmasowej, zmywalnej
pierwszego stopnia możesz zastosować farbę trwałą 2 lub 3 stopnia lub farbę półtrwałą. Jeżeli na suche, porowate włosy nałożysz farbę trwałą,
rezultatem będzie kolor ciemniejszy i intensywniejszy od tego, który wybrałaś i najprawdopodobniej niezbędny będzie kolejny zabieg usuwania farby,
dlatego zawsze pozwól włosom odpocząć i powrócić im do dobrej kondycji.
na drugiej stronie cd. >> >>

Czy mogę zrobić trwałą lub przeprowadzić zabieg prostowania włosów tego samego dnia, kiedy zastoswałam Zmywacz ÜBER ? –
Teoretycznie możesz (o ile nie robiłaś powtórnej koloryzacji zaraz po użyciu Zmywacza). Pozabiegowy Buffer nada Twoim włosom poziom pH
odpowiedni dla przeprowadzenia zabiegu prostowania włosów lub wykonania trwałej. Obydwa zabiegi jednak, zarówno trwała, jak i prostowanie,
są operacjami obciążającymi włosy. Zaleca się odczekanie dwóch tygodni przed zastosowaniem ich na włosach po aplikacji Zmywacza ÜBER.
Czy mogę użyć Zmywacza ÜBER po zabiegu keratynowego prostowania włosów ? - Zabiegi na keratynie służą do prostowania i wygładzania
otoczki włosa. Efekt jest tymczasowy i ustępuje po ok. 3-6 miesiącach, w zależności od zastosowanej keratyny. Keratyna zawiera cysteinę,
dwusiarczek, który tworzy mostki dwusiarczkowe, które są bardzo mocne i trudne do przeniknięcia. Z tego powodu, może wystąpić zjawisko
nierównomiernego usunięcia koloru. Aby umożliwić Zmywaczowi ÜBER równomierne usunięcie sztucznej farby, należy pozbyć się keratynowej
bariery, do którego celu nadają się szampony zawierające Sodium Lauryl Sulfate. Jeżeli na włosach jest nagromadzone więcej keratyny, zmieszaj jedną
łyżkę stołową soli (sodium chloride) z trzema łyżkami szamponu i myj włosy 2-3 razy dziennie, aż włosy na powrót staną się naturalnie kręcone. To
może potrwać kilka tygodni. Niektóre zabiegi prostowania włosów na keratynie są pozbawione składników chemicznych typu thioglycolates, sodium
hydroxide ammonia, formaldehyde. Oparte są na keratynie roślinnej, która jest bezpieczniejsza i delikatniejsza dla włosa. Aminokwas cysteina jest
czynnikiem prostującym, a keratyna białkiem, które wzmacnia rdzeń włosa. W tych przypadkach zaleca się odczekanie do 4 tygodni i przeprowadzenie
testu na kosmyku włosów.
Zastosowałam Zmywacz ÜBER, aby usunąć czarną farbę z włosów i przywrócić mój naturalny odcień blond, ale mimo to, iż moje włosy nie są
już czarne, to nadal są bardzo ciemne. Co powinnam zrobić? – Po pierwsze, bardzo ciemne kolory mogą wymagać więcej niż jednej aplikacji
Zmywacza ÜBER, ponieważ występuje tu duża ilość sztucznego pigmentu, który musi być usunięty. Cząsteczki koloru w farbach domowych są
większe niż te, które można znaleźć w farbach profesjonalnych. Jeżeli są stosowane w domu, nawarstwienie farb jest silniejsze, utworzone na całej
długości trzonu włosa. Wiele farb domowych zawiera także silikon, który po wielokrotnych aplikacjach może działać jako bariera. Po drugie,
powłoczka włosa rozjaśnianego blond lub porowatego może ulec przebarwieniu, jeżeli zostanie nań położona farba czarna. W ekstremalnych
przypadkach przebarwienie to może się okazać niemożliwe do usunięcia. Niestety, można jedynie stwierdzić jak wielkie jest przebarwienie i ile
pigmentu można usunąć poprzez przeprowadzenie maksimum trzech zabiegów usuwania farby Zmywaczem ÜBER. Jeżeli ciemny kolor nadal się
utrzymuje, niezbędne może się okazać przeczekanie, aż urosną nowe włosy. Rozjaśnianie może usunąć przebarwienia, jednak w tym celu należy udać
się do specjalisty po fachową poradę.
Postępowałam zgodnie z instrukcją, ale kolor brązowy, który chciałam usunąć, wciąż utrzymuje się na końcówkach włosów. – Wygląda na to, że
mamy do czynienia z nawarstwieniem koloru. Z chwilą gdy farba trwała została przykryta kilkoma warstwami farb, usuwanie tego może zabrać więcej
czasu. Możesz nałożyć Zmywacz ÜBER na same końcówki (odczekując całe 60 minut). Alternatywnie, jeżeli ciemny kolor jest na samych końcówkach
(ok 2-3 cm), zamiast stosować Zmywacz ÜBER, znacznie prościej jest podciąć włosy.
Zmywacz ÜBER zastosowałam dwa razy i mój brązowy kolor jest nadal rudy, który chciałam usunąć za pierwszym razem – dlaczego nie działa
? - Ponieważ ten Rudy kolor jest Twoim kolorem włosów. Brązowe włosy pojaśnieją, gdy zostaną poddane działaniu utleniacza (peroxide) zawartego w
farbach rozjaśniających, przez co uwidocznione zostaną cieplejsze odcienie. Utleniacz reaguje z melaniną we włosach, usuwa kolor w wyniku reakcji
chemicznych, utleniając cząsteczki melaniny. Melanina jest wciąż obecna, ale utlenione jej cząsteczki są bezbarwne. Tlenione włosy mają tendencję do
blado żółtego odcienia. Żółty kolor jest naturalnym kolorem keratyny, białka strukturalnego we włosach. Ponadto utleniacz łatwiej reaguje z ciemnym
pigmentem eumelaniny niż z phaeomelaniną, więc barwa złotego (rudego) lub czerwonego koloru może pozostać po rozjaśnieniu. Ponieważ włosy
Twoje zostały rozjaśnione, ten ciepły odcień , który widzisz, jest tak naprawdę pigmentem Twojego naturalnego koloru. Aby naprawić to, powinnaś
nałożyć na włosy farbę w Twoim naturalnym odcieniu. Ponieważ będzie on ciemniejszy (gdyż Twoje włosy były uprzednio rozjaśniane), pokryje on
niechciany, uwidoczniony cieplejszy pigment (rudy). Alternatywnie, wypróbuj półtrwały odcień o tej samej głębi, co uzyskany, ciepły kolor, ale w
tonie popielatym. Może to zneutralizować niechciany rudy kolor.
Zafarbowałam ponownie włosy po zastosowaniu Zmywacza ÜBER i powróciły one do niechcianego, ciemnego koloru – dlaczego tak się stało i
czy mogę to naprawić? - Dobra wiadomość to taka, że możesz ponowić aplikację Zmywacza UBER. Należy pamiętać o płukaniu przez 20 minut
(zamiast sugerowanych w ulotce 12 ) I NIE STOSOWAĆ trwałej farby do ponownej koloryzacji po zastosowaniu Zmywacza ÜBER, w zamian sięgnąć
po farbę tymczasową, zmywalną pierwszego stopnia (do 6 myć, bez peroxide). Włosy muszą odpocząć i należy dokładnie ustalić, jaki odcień będzie dla
Ciebie najodpowiedniejszy, zanim podejmiesz się farbowania farbą trwałą. Po pierwsze, czy zmyłaś Zmywacz ÜBER i zastosowałaś Buffer wg zaleceń
i instrukcji? Jeżeli nie, to możliwe, że oryginalne, sztuczne cząsteczki koloru pozostały na włosach. Dlatego też po ponownej koloryzacji, peroxide
zawarty w kolejnym produkcie doprowadził do reoksydacji i powiększył na nowo stare cząsteczki koloru, powodując w ten sposób, że włosy nabrały
ciemniejszego odcienia niż pożądany. Po drugie, istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje włosy są albo porowate, co powoduje, że kolor włosów jest
ciemniejszy i płaski, albo też wybierasz kolory farb, które ładnie wyglądają na opakowaniu, a w rzeczywistości są za ciemne względem Twoich
preferencji.
Dlaczego po zastosowaniu Zmywacza ÜBER zalecane jest stosowanie farb półtrwałych i tymczasowych do ponownej koloryzacji? – W trakcie
zmiany koloru włosów trzeba być w 100% pewnym, że wybrany odcień jest satysfakcjonujący. Wiele farb trwałych daje mocne, gwałtowne rezultaty i w
przypadku niezadowolenia, niezbędna będzie ponowna korekcja koloru przy pomocy Zmywacza UBER. Gdy włosy były często farbowane, mogą być
porowate i absorbować kolejne farby oparte na peroxide niczym gąbka, czego efektem będzie kolor ciemniejszy od oczekiwanego. Po zastosowaniu
Zmywacza ÜBER dobrze jest dać włosom odpocząć przez przynajmniej tydzień oraz pozwolić im dojść do normalnej kondycji, zupełnie tak jak
miałoby to miejsce w przypadku prostowania lub trwałej. Jeżeli chcesz zastosować farbę półtrwałą (zawierającą peroxide), najpierw dobrze odżyw
włosy, a następnie nakładaj ją na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy; to pozwala na zrównoważenie porowatości i zmniejsza ryzyko gwałtownej
absorpcji koloru. W czasie, gdy włosy będą w fazie “odpoczynku” po użyciu Zmywacza ÜBER, najlepiej jest zastosować odcienie tymczasowe,
zmywalne do sześciu myć, zwane też farbami pierwszego stopnia, w jednej butelce. Te zmywalne farby nie zawierają silnych środków chemicznych, tak
że włosy wymagają ponownej koloryzacji po każdych sześciu myciach. Jeżeli masz uczucie, że włosy są szczególnie suche po korekcji koloru,
zwyczajnie stosuj te farby tak długo, aż ich kondycja się nie poprawi, a następnie ponownie zafarbuj je stosując farbę półtrwałą (drugiego stopnia) lub
trwałą (trzeciego stopnia). Najlepiej, żeby bardzo suche włosy odpoczywały przez okres jednego miesiąca.
Zastosowałam Zmywacz ÜBER i nie zrobił on niczego z moimi farbowanymi włosami. Jedynie niewielki stopień usunięcia koloru został
osiągnięty przy skórze głowy. – Sytuacja ta może, ale nie musi, być spowodowana nagromadzonymi na włosach pozostałościami po kosmetykach lub
uszkodzeniem silikonu, spowodowanym przez poprzednie produkty i farby. Jeżeli włosy są pokryte ciężkimi odżywkami, woskiem, pozostałościami
szamponów i produktami do stylizacji, Zmywacz ÜBER nie może przeniknąć przez powłokę włosa i dotrzeć do sztucznych cząsteczek koloru. Z tej
przyczyny zaleca się kilkukrotne mycie szamponem głęboko oczyszczającym pozostałości kosmetyków, przed zastosowaniem Zmywacza ÜBER na
włosach suchych. Inna przyczyna powodująca brak usunięcia koloru z włosów to uszkodzenie silikonu. Jakkolwiek stosowany w wielu kosmetykach
silikon jest nieszkodliwy dla włosów, to w przypadku częstego używania przyrządów do stylizacji, rozgrzewanych do temperatury 230 stopni, ulega
on stopieniu, następnie stygnie i twardnieje, przez co włos zostaje zamknięty wewnątrz niczym w plastikowej kapsule. Włosy z tak uszkodzonym
silikonem charakteryzują się płaskim, syntetycznym połyskiem, a końce są napuszone i skręcone. Niestety w przypadku włosów z tak uszkodzonym
silikonem jedyną radą jest, żeby pozwolić im odrosnąć. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, nie stosuj wysokich temperatur na produkty, które są
“ przeciw blaknięciu”, “odporne na blaknięcie”, “wodoodporne”, “poprawiające połysk”, “zachowujące kolor”. Każda z tych fraz sugeruje, że w
składzie produktów znajdują się silikony, które zazwyczaj dają wspaniałe rezultaty, ale nie powinno się wraz z nimi stosować wysokich temperatur.

MASZ PYTANIE? Odwiedź www.uber.com.pl lub napisz contact@uber.com.pl
Zapraszamy na facebook.com/ZmywaczKoloruDoWlosowUber

INSTRUKCJE
Bezpieczeństwo:
-

Chroń ubrania oraz meble, ponieważ Zmywacz Koloru do Włosów ÜBER może je trwale zabarwić.
Zabieg przeprowadzaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie mieszaj Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER z innymi produktami podczas zabiegu.
Nie stosuj na skórę popękaną, zmatowioną lub podrażnioną.
Nie używaj Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER na hennę lub stopniowe odnawiacze
koloru, które zawierają sole metali.
U osób o wrażliwej skórze lub cierpiących na alergię należy zawsze przeprowadzić najpierw test
skórny.
Nigdy nie stosuj rzęsach ani na brwiach. Jeżeli produkt dostanie się do oczu, natychmiast
przemyj zimną wodą i zasięgnij porady lekarza.
Zawsze mieszaj zgodnie z podaną instrukcją.
Zużyj całą zawartość – nie przechowuj pozostałości produktu do kolejnych zabiegów / aplikacji.
Postępuj zgodnie z instrukcją, nie trzymaj na głowie dłużej niż jest to opisane w instrukcji.
Produkt jest bezpieczny dla kobiet w ciąży; przed zastosowaniem skonsultuj się ze swoim
lekarzem celem uzyskania pełnej zgody.

-

Test Skórny
Jeżeli Twoja skóra jest wrażliwa lub masz skłonność do alergii, zaleca się wykonanie wstępnego testu
skórnego. W tym celu zmieszaj równe ilości , o objętości zbliżonej do ziarna grochu, produktów z butelek
1 i 2. Przy użyciu wacika lub chusteczki nałóż odrobinę zmieszanej masy za ucho. Po upływie 24 godzin
usuń wodą i środkiem czyszczącym. Jeżeli pojawi się podrażnienie, usuń natychmiast. Jeżeli w trakcie
testu wystąpi podrażnienie lub widoczna reakcja skórna, nie przeprowadzaj zabiegu przy użyciu
Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER.

Test na Kosmyku Włosów
Jeżeli chcesz podejrzeć, jak będą wyglądały Twoje włosy po zastosowaniu zmywacza na całej głowie,
możesz przeprowadzić Test na Kosmyku Włosów o szerokości nie przekraczającej jednego centymetra.
Zmieszaj równe ilości , o objętości zbliżonej do ziarna grochu, produktów z butelek 1 i 2, a następnie
nałóż przy pomocy wacika lub chusteczki na wybrany, odseparowany od reszty włosów kosmyk. Dokładnie
nasącz mieszanką wybrany fragment włosów i pozostaw na czas od 30 minut do 60 minut. Następnie płucz
przez pięć minut, wysusz i sprawdź wynik. Wykonując Test na Kosmyku Włosów NIE NALEŻY STOSOWAĆ
BUFFERA (Butelka 3 - BUFFER), gdyż może mieć to negatywny wpływ na wynik właściwego zabiegu na całej
głowie przy użyciu Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER.

Porady przed rozpoczęciem
-

Zmywacz Koloru do Włosów ÜBER należy stosować na dokładnie umyte i suche włosy.
Upewnij się, że na włosach nie ma pozostałości po innych kosmetykach jak np..lakiery, żele lub
inne produkty mogące zawierać silikony.
Zmywacz powinien być stosowany na suche włosy, chyba że chcesz jedynie osiągnąć efekt
bardzo subtelnego usunięcia tonacji kolorystycznej włosów.
Sprawdź, czy wszystkie powierzchnie i ubrania będące w pobliżu miejsca zabiegu znajdują się
pod przykryciem. W przeciwnym wypadku występuje ryzyko ich trwałego zaplamienia.
Stosując Zmywacz Koloru do Włosów ÜBER nigdy nie używaj metalowych grzebieni ani
metalowych naczyń. Upewnij się, że wszystkie te przyrządy są plastikowe.
Produkt nakładaj zawsze w dołączonych rękawicach.

1. KROK PIERWSZY – MIESZANIE
Usuń dzióbek aplikatora z butelki 2 (Remover) i wlej do niej całą zawartość butelki 1 (Activator). Załóż
dzióbek na aplikator i wstrząsaj przez 60 sekund. Jeżeli wolisz nakładać Zmywacz Koloru do Włosów ÜBER
przy pomocy miseczki i pędzla, możesz to zrobić (na tym etapie) przelewając uprzednio wymieszaną
zawartość buteleczki aplikatora do miski – pamiętaj jednak, że przedtem zawartości obydwu buteleczek
(1- Remover i 2 - Activator ) muszą być wymieszane.

2. KROK DRUGI – NAKŁADANIE
Nakładanie zmieszanego Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER (z aplikatora) rozpocznij od miejsc na
włosach, które wymagają korekcji koloru. Aby preparat był nakładany precyzyjniej (jak zaznaczono
powyżej) lub gdy włosy są krótsze, możesz chcieć użyć miseczki i pędzla. Dodatkowo, dla ułatwienia
możesz wycisnąć niewielką ilość produktu na dłoń (w rękawiczce) i rozprowadzać na włosach palcami.
Aby zapewnić równomierne i dokładne rozprowadzenie Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER, a także
oddzielić poszczególne partie włosów, użyj plastikowego grzebienia z dużymi zębami.

3. KROK TRZECI – DZIAŁANIE
Kiedy preparat zostanie już równo rozprowadzony, odczekaj 30-60 minut. W tym etapie cząsteczki
sztucznego koloru na włosach kurczą się. Upewnij się, że w pokoju nie jest zimno i nie ma przeciągu.
Niska temperatura otoczenia sprawia, że te cząsteczki sztucznego koloru na włosach kurczą się wolniej.
Jeżeli masz bardzo długie lub gęste włosy, dobrze jest owinąć włosy folią. To pomaga w zatrzymaniu
ciepła i przyspiesza cały proces.
PAMIĘTAJ, ABY NA TYM ETAPIE NIE PODDAWAĆ WŁOSÓW DZIAŁANIU SZTUCZNEGO CIEPŁA (którego źródłem
może być np. suszarka do włosów).

4. KROK CZWARTY – PIERWSZE PŁUKANIE I USUWANIE KOLORU Z WŁOSÓW
Po upływie 30-60 minut, od chwili pozostawienia produktu na głowie, włosy są gotowe do etapu płukania.
W tym momencie cząsteczki sztucznego koloru są skurczone i można je spłukać z włosów. Pamiętaj
jednak, że te cząsteczki koloru wciąż znajdują się w Twoich włosach. Rozpocznij dokładne płukanie
włosów ciepłą wodą i w ten sposób kontynuuj przez przynajmniej 10 minut, a w przypadku włosów
dłuższych wydłuż płukanie do 15 minut. Cały ten proces będzie dla Ciebie wygodniejszy, jeżeli staniesz
pod prysznicem. Upewnij się, że strumień wody skierowany jest na włosy i pamiętaj, aby w czasie
płukania przeczesywać je palcami celem uwolnienia cząsteczek koloru. Aby precyzyjnie ustawić czas
płukania posłuż się budzikiem lub alarmem w telefonie komórkowym. Im dłuższe i gęstsze są Twoje włosy
tym dłużej powinnaś je spłukiwać. Nie spłukuj włosów zimną wodą.

5. KROK PIĄTY – ZABEZPIECZENIE PRZY POMOCY BUFFER 'a (Buffering) I DRUGIE PŁUKANIE
Po trwającym przynajmniej 10 minut, dokładnym spłukiwaniu, zastosuj Butelkę 3 (BUFFER). Spień
zawartość buteleczki na włosach i pozostaw na 1 minutę do wchłonięcia. Po upływie minuty kontynuuj
spłukiwanie włosów ciepłą wodą przez przynajmniej kolejnych 10 minut.

6. KROK SZÓSTY - ZABEZPIECZENIE KOŃCOWE PRZY POMOCY BUFFER 'a.
Na koniec (i po przynajmniej 15 minutach spłukiwania oraz zastosowaniu BUFFER 'a) po raz drugi nałóż na
włosy zawartość Butelki 3 (BUFFER), spień i spłucz, jak zrobiłabyś to ze zwykłym szamponem. Gdy
wszelkie ślady BUFFER'a zostaną spłukane z Twoich włosów możesz zakończyć i osuszyć włosy ręcznikiem.

7. KROK SIÓDMY – DALSZE POSTĘPOWANIE
Po nałożeniu Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER, trwającym 30-60 minut odczekaniu oraz spłukiwaniu i
zastosowaniu BUFFER 'a (buteleczka 3) przez przynajmniej 17 minut, niechciane cząsteczki sztucznego
koloru powinny być usunięte z włosów. Zanim ocenisz rezultaty upewnij się, że włosy są całkowicie suche
(włosy mokre zazwyczaj wyglądają ciemniej niż suche). Jeżeli włosy wymagają dalszego usunięcia koloru
powtórz wszystkie kroki (stosując na partie włosów, które wymagają korekty koloru). Pomiędzy dwoma
kolejnymi zabiegami powinno upłynąć przynajmniej 7 dni. Zmywacza Koloru do Włosów ÜBER nie stosuj
częściej niż 3 razy w miesiącu i za każdym razem upewnij się, że włosy nadają się do rozpoczęcia
procedury. Na pasemku włosów zrób wstępną próbkę ponownej koloryzacji.

UWAGA!
Czas przez jaki należy trzymać na głowie wymieszane ze sobą składniki z buteleczek 1 (Activator) i 2
(Remover): - 30 minut w przypadku farb o jasnej i średniej tonacji, a 60 minut w przypadku tonacji
ciemnej lub gdy włosy pokryte są kilkoma warstwami farb. Wymagane jest dokładne płukanie włosów,
ponieważ nie spłukany do końca zmywacz jest aktywny do 48 godzin i może wpływać na ponownie
nałożoną farbę.

