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Zesvětluje aţ o 4 odstíny + Silver Effect 

Blondor Silver Effect 

 

CZ  NÁVOD K POUŢITÍ 

      Zesvětlující přípravek na vlasy 

Nová dimenze mezi zesvětlujícími přípravky! 

     Jedinečné gelové sloţení, obohacené výtaţkem 

z leknínu, dodává vlasům jemný perleťový nádech 

          a vlasy působí zdravě a přirozené.  

 

BALENÍ OBSAHUJE: 

1 tuba zesvětlujícího gelu                  40 ml 

1 aplikační lahvička s oxidantem       80 ml  40 (vol) 

1 sáček s krémovým kondicionérem 15 ml + Silver effect 

Návod k použití; Ochranné rukavice 

POMOCÍ VÝROBKU MŮŢETE SNADNO A BEZPEČNĚ: 

zesvětlit přirozenou barvu Vašich vlasů bez nepříjemného ţlutého nádechu, charakteristického pro 

klasické zesvětlující výrobky.  

TEST KOŢNÍ SNÁŠENLIVOSTI: 

Malé množství zesvětlujícího gelu naneste na lihem očištěné místo v loketní jamce. Pokud se do 48 hodin 

neobjeví zrudnutí nebo podráždění kůže, přípravek můžete použít. V případě ALERGICKÉ REAKCE 

neprodleně opláchněte vlasy teplou vodou a ukončete proces zesvětlování. 

ZPŮSOB POUŢITÍ: 

A. Příprava směsi: Navlečte si ochranné rukavice. Obrácenou stranou uzávěru proražte tubu. Vymačkejte 

obsah tuby do aplikační lahvičky s oxidantem. Uzavřete lahvičku a důkladně promíchejte, dokud nevznikne 

homogenní směs. Odšroubujte vršek uzávěru a ihned spotřebujte hotovou směs. Nanášejte na neumyté vlasy.  

B. Zesvětlení při prvním pouţití: Krok 1: Rozdělte vlasy do dvou částí. Štětcem naneste 2/3 směsi 2 – 3 cm 

od kořínků po celé délce vlasů a začněte od týla. Doba působení závisí na tom, jakého stupně zesvětlení chcete 

dosáhnout. 

       Stupeň zesvětlení                                      Doba působení 

               2 odstíny                                                10 minut 

               3 odstíny                                                15 minut 

               4 odstíny                                                20 minut 

Krok 2: Po dosažení požadovaného zesvětlení, naneste zbývající část směsi na kořínky. Nechte působit dalších 

25 minut pro zesvětlení o 2-3 odstíny a 35 minut pro zesvětlení až o 4 odstíny. Mějte na paměti, že u kořínků se 

vlasy zesvětlují rychleji a intenzivněji. Krok 3: Po uplynutí celkové potřebné doby působení, rozpěňte směs a 

vlasy důkladně opláchněte teplou vodou. Přípravek obsahuje jemné čistící látky, tudíž není nutné používat 

šampon. Krok 4: Pro výživu zesvětlených vlasů použijte krémový kondicionér s výtažkem z leknínu, který je 

součástí balení. Dodá vlasům doplňující lesk a pružnost. Vmasírujte krémový kondicionér do polosuchých 

vlasů. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně opláchněte vodou.  

C. Zesvětlení odrostlých kořínků: Za 25-30 dní vlasy odrostou a je potřeba zesvětlit pouze odrostlé kořínky. 

Neaplikujte na jiţ zesvětlené vlasy! Krok 1: Naneste vrstvu směsi na kořínky pomocí štětce a nechte působit 

dle požadovaného výsledku. Doba působení závisí na tom, jakého stupně zesvětlení chcete dosáhnout. 

 

 

       Stupeň zesvětlení                                        Doba působení 

               2 odstíny                                                25-30 minut 

               3 odstíny                                                30-35 minut 

               4 odstíny                                                35-45 minut 

Opláchněte a aplikujte výživu podle způsobu uvedeného v Kroku 3 a Kroku 4 (viz část „Zesvětlení při prvním 

použití“). 
 


