
SyStém pro odStranění permanentní
barvy z vlaSů deColor tIme
(reduktor, aktIvátor и oxIdační čInIdlo)
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1. InFormaCe o pŘípravku

Přípravek představuje systém pro úplné odstranění permanentní oxidační barvy z vlasů. 
Efektivní složení, obsahující speciální kondicionér, zajistí úplné odstranění nežádoucí barvy z 
vlasů, nabarvených dlouhotrvající barvou na vlasy, a zároveň uchová přirozenou pigmentaci 
vlasů. Je složená z 3 částí – REDUKTORU, AKTIVÁTORU a 3% OXIDAČNÍHO ČINIDLA.

-  Účinky decolor timu
U oxidačních barev je odstín tvořen množstvím malých molekul, které se na sebe vážou 
prostřednictvím oxidačního činidla a formují obrovské barevné molekuly, vytvářející 
konečnou barvu. Tato reakce nazvaná oxidace, probíhá uvnitř vlasu a po jejím dokončení 
jsou barevné molekuly velké a jsou chyceny jako do pasti mezi keratinovými šupinami vlasu. 
Proto se tento druh barev na vlasy nazývá permanentní.  
Tento odbarvující přípravek se zcela liší nejen účinkem, ale i výsledkem od tradičně 
používaných přípravků pro odstranění barvy typu supry, zesvětlujících emulzí, gelů či olejů. 
Výše uvedené přípravky působí oxidačně, barva se zoxiduje a rozpadne a tímto způsobem 
je odstraněna. Bohužel tento druh výrobků zároveň oxiduje a v různé míře poškozuje vlas a 
dráždí pokožku hlavy, přitom samotné odstranění barvy není vždy úplné.  
Na rozdíl od těchto přípravků, Decolor Time nemá oxidační účinky. Má redukční účinek 
a rozkládá velké barevné molekuly na menší, díky tomu molekuly nezůstávají mezi 
keratinovými šupinami a je možné je smýt.

výhody této metody jsou:
- Skutečně lze zcela odstranit barvu z nabarvených vlasů (na rozdíl od oxidačních přípravků);
- Tento způsob je šetrný – nepoškozuje ani vlas, ani jeho přirozené pigmenty (na rozdíl od 
oxidačních přípravků) a přípravek je možné používat opakovaně během jednoho dne nebo 
krátce po sobě; 
- Výše uvedené potvrzuje, že je tento přípravek ideální pro experimentování se změnou 
barvy vlasů;  
- Je vhodný pro obnovu přirozené barvy vlasů;
- Ve složení je zahrnut kondicionér pro vlasovou péči, který dodá Vaším vlasům hebkost, 
vitalitu a lesk.

2. návod k pouŽItí

přípravek obsahuje: 
1. Lahvičku s reduktorem 1– 110 ml;
2. Lahvičku s aktivátorem 2– 110 ml;
3. Lahvičku s 3% oxidačním činidlem 3– 110 ml;
4. Pár rukavic;
5. Návod k použití;
6. Univerzální dávkovací uzávěr;

І.příprava:
Pro správné užití přípravku je nutné si připravit:

1. Obsah balení;
2. Hřeben;
3. Štětec na barvení;
4. Hodinky;
5. Ochranná pláštěnka;
6. Ručník;
7. Šampon na vlasy – z řady Herbal Time;
8. Maska na vlasy – z řady Herbal Time;
9. Plastová nádoba;

Rada: za pomocí kamaráda/kamarádky je procedura lehčí a příjemnější 

Přečtěte si pozorně návod k použití a přiložené k němu bezpečnostní upozornění. Umyjte si 
vlasy vhodným šamponem z řady  Herbal Time, poté je vysušte ručníkem. Před započetím 
odstraňování barvy si zakryjte ramena ochrannou pláštěnkou, abyste si neušpinili oděv.   
Připravte si hodinky na sledování doby působení. Navlékněte si ochranné rukavice.

Lahvičky před použitím dobře protřepejte. Do nekovové misky nalijte potřebné množství 
REDUKTORU 1  a AKTIVÁTORU 2 v poměru 1:1. Míchejte důkladně asi 1 minutu, dokud se 
nevytvoří jednolitá směs, poté směs ihned aplikujte.  Po odlití potřebného množství, lahvičky 
ihned dobře zavřete, dbejte na to, abyste nezaměnili uzávěry. Přípravu a aplikaci výrobku 
provádějte pouze v dobře větraných prostorech.

ІІ. poStup
1.nanášení
K aplikaci přípravku používejte hřeben a štětec. 
Rozdělte směs rovnoměrně po celé délce vlasů 
nebo na oblasti, které chcete odbarvit. Směs se 
nanáší ihned, neboť její účinnost není možné s
chraňovat déle než 30 minut. 

2. doba působení
Doba působení na vlasech je 20 minut. 
Upozornění!!! Neprodlužujte dobu působení.

3. oplachování
Po uplynutí doby působení, vlasy umyjte 3-4krát Šamponem na vlasy
 – z řady  Herbal Time.
Opláchněte důkladně velkým množstvím teplé vody. 

4. kontrola výsledku
Po umytí je nutné stanovit stupeň odstranění barvy z 
vlasů, a to následně: na pramen vlasů naneste 3%
 OXIDAČNÍ ČINIDLO. Pro pohodlnější aplikaci použijte 
dávkovací uzávěr. Nechte působit 3-5 minut. Poté opláchněte 
vodou. Pokud se barva na prameni úplně nebo částečně 
navrací, znamená to, že se barva z vlasů zcela neodstranila e 
je nutné postup s nanášením REDUKTORU 1 a AKTIVÁTORU 2 zopakovat od začátku /b.II/. 
 

ІII. opakované nanášení
V případě potřeby několika jdoucích po sobě nanášení směsi REDUKTORU 1 a AKTIVÁTORU 
2 se nepoužívá 3 % OXIDAČNÍ ČINIDLO na všechny vlasy, ale pouze se aplikuje na pramen 
vlasů za účelem kontroly.  Po každém nanášení směsi REDUKTORU 1 a AKTIVÁTORU 2 je nutné 
vlasy umýt 3-4 krát Šamponem na vlasy – z  Herbal Time, vysušit fénem a ochladit studeným 
proudem vzduchu z fénu.

Iv. FIxaCe
Po dosažení požadovaného výsledku odstraněn
í barvy, stanoveného pomocí výše uvedeného 
testu, se přistupuje k aplikaci KRÉMU - 3 % 
OXIDAČNÍHO ČINIDLA na všechny vlasy.  
 Pro pohodlnější aplikaci použijte dozovací uzávěr. 
Na vlasy vysušené ručníkem naneste  KRÉM - 3 % OXIDAČN ČINIDLO. 
Nechte působit 3-5 minut /doporučuje se postup provádět nad umyvadlem /. Po opláchnutí 
oxidačního činidla umyjte vlasy Šamponem na vlasy – z řady Herbal Time. Nakonec naneste 
Masku na vlasy – z řady Herbal Time podle typu Vašich vlasů, opláchněte a vysušte. Po 
uplynutí 40ti minut od konce výše uvedeného postupu, je možné vlasy opět barvit.

Rada: Pro barvení vlasů po odstranění nežádoucí barvy, se doporučuje použít 
krémovou barvu o jeden odstín výší než je zvolená barva, nebo použít oxidační 
činidlo s vyšším procentem peroxidu vodíku / 6 % místo 3 %, 9 % místo 6 % atd./, 
potřebného pro dosažení požadované barvy. 

BEzPEČNOSTNÍ UPOzORNěNÍ:
Tento výrobek může způsobit alergickou reakci. Postupujte dle návodu k použití. zabraňte styku s 
očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. V případě potřeby vyhledejte lékaře. zamezte 
styku s oděvem. Používejte ochranné rukavice a ochrannou pláštěnku. Nepřevyšujte uvedenou dobu 
působení. Uchovávejte mimo dosah dětí. K míchání směsi nepoužívejte kovové nádoby. Používejte 
pouze na odstranění dlouhotrvajících /oxidačních/ barev. Výrobek není vhodný pro odstraňování 
heny, přelivů, tónovacích balzámů a barev na bázi solí kovů. Pokud nevíte, jaká barva je použita na 
Vaše vlasy, doporučuje se provést test na prameni vlasů. Neaplikujte na citlivou, podrážděnou nebo 
poškozenou pokožku hlavy. Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě ukončete proces. Vyhledejte 
lékařskou pomoc.  Přípravu a aplikaci produktu provádějte pouze v dobře větraných prostorech. Před 
použitím přípravku proveďte povinně test citlivosti.

TEST KOžNÍ cITLIVOSTI:
Naneste malé množství směsi – reduktoru a aktivátoru /1:1/ na 1 cm2 předem očištěnou lihem 
pokožku v oblasti zad ušním lalůčkem nebo v loketní jamce. Nechte působit 1- 2 minut a důkladně 
očistěte ubrouskem.  Na jinou část pokožky naneste malé množství 3 % oxidačního činidla, nechte 
působit 10-15 sekund a opět důkladně očistěte vlhkým ubrouskem. Pokud se během 48 hodin 
neobjeví příznaky alergické reakce, je možné přípravek použít.  V případě alergické reakce produkt 
neaplikujte.

rady:
1. Umytí vlasů Šamponem na vlasy – z řady Herbal Time po použití výrobku musí být 
důkladné, aby došlo k úplnému odstranění barvy!!!

2. Je nutné provádět test s oxidačním činidlem, aby se opět nevrátila původní barva. Obvyklé 
schéma použití:
- Na blond a zářivě červené barvy 1-2 použití
- Na tmavočervené a hnědé barvy 2-3 použití 
- Na tmavohnědé barvy 3-4 použití
- Na černou barvou 4-6 použití

Aplikace je možné provádět bezprostředně po sobě, neboť tento výrobek vlasy 
nepoškozuje.  

3. Při správném použití výrobek obnovuje přirozenou barvu vlasů, ale je třeba mít na zřeteli, 
že přirozený pigment vlasů je částečně odbarven předchozím barvením. V případě, že se 
obnovuje přírodní barva vlasů, je dobré vybrat vhodný odstín, dokud vlasy neodrostou. 
Pokud máte asijský typ vlasů nebo chcete zářivější a sytější výsledek, doporučujeme Vám 
zdvojnásobit dobu působení uvedenou v tabulce.
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InFormatIon about tHe produCt

The product is a system for complete colour removal for hair dyed with permanent oxidizing 
hair colour. An advanced formula containing special conditioner, allows complete colour re-
moval from hair, dyed with permanent hair colour, while preserving the natural pigments of 
the hair. It contains three components – REDUcTOR, AcTIVATOR and 3% DEVELOPER.

How does decolor time work?
With oxidizing hair colour the colour is formed by a number of tiny molecules, which bond 
with one another under the effect of the oxidizer and form giant colour molecules, which 
form the desired colour. This reaction called oxidation takes place inside the hair and once it 
finishes, colour molecules become too big and are trapped between the keratin tiles of the 
hair. That is why such colours are called permanent.
This decoloring product is completely different both in its action mechanism and in the re-
sults from the well known decoloration products such as bleach powder, lightening emul-
sions, gels and oil. The above listed products have an oxidizing effect and oxidize colour and 
destroy them, thus removing the colour. Unfortunately, such products together with the 
process of oxidizing destroy the hair and to a different degree irritate the scalp, while the 
colour removal is not always complete. 
Unlike those products, Decolor Time does not have an oxidizing effect. It has a reducing ef-
fect and contains activated reducing molecules. They destroy the big colour molecules and 
reduce them to smaller ones and as a result they can no longer remain between keratin tiles 
and can be easily washed.

advantages:
The advantages of this method are the following:
- It can in fact remove the colour of dyed hair completely( unlike oxidizing products);
- The method is not aggressive – practically, it does not damage the hair, nor the natural 
pigments in it (unlike oxidizing products) and the product can be used more than once in one 
day or for a short period of time; 
- The above mentioned makes the product perfect for experimenting with changes in the 
hair colour ;
- It is suitable for restoring the natural hair colour;
- The formula contains integrated conditioner for hair care, which makes your hair soft, lively 
and glossy.

applICatIon InStruCtIonS

the product contains:
1. A vial of reductor 1– 110 ml;
2. A vial of activator 2– 110 ml;
3. A vial of 3% developer3– 110 ml;
4. A pair of gloves;
5. Application instructions;
6. Universal dosage cap;

І. preparatIon beForeHand:
For using the product successfully you need:

1. The contents of the package;
2. A comb;
3. Dying brush;
4. A clock;
5. Protection cape;
6. Towel;
7. Hair shampoo – from the Herbal Time series;
8. Hair mask – from the Herbal Time series;
9. A plastic bowl;

Useful tip: with the help of a friend the procedure is easier and more pleasant

Read closely and carefully the Application Instructions and the attached Safety measures. 
Wash the hair wit suitable hair shampoo from the Herbal Time series and towel-dry it. Before 
commencing the decolorization, cover the shoulders with the protection cape to avoid stain-
ing your clothes. Prepare a clock to follow treatment time. Put on the protective gloves.

Shake well the vials before using. In a separate, non-metal container pour the necessary 
quantity of REDUcTOR 1 and AcTIVATOR 2 in ratio 1:1. Stir up well for a minute to obtain 
a homogeneous mixture, then use the mixture immediately.  After taking the necessary 
quantity of the product, close the vials tight without exchanging the caps. Use only in a well 
ventilated room.

ІІ. applICatIon
1.use
To apply the product, use a comb and a brush. Apply the 
mixture evenly along the length of the hair or in the ar-
eas you want to decolour. The mixture should be applied 
immediately since it cannot be stored for more than 30 
minutes.

2. time of effect
The time for hair treatment is 20 minutes. 
Warning!!! Do not exceed the recommended treatment 
time.

3. Washing
After the effect time is up, wash the hair 3-4 times with hair shampoo from 
the series Herbal Time. Rinse with a lot of warm water.

4. Checking the result.
After rinsing the hair, you need to determine the level of 
removal of the hair dye from the hair. You can do it, in the 
following manner: apply 3% DEVELOPER onto a lock of hair. 
Use the dozing cap for convenience. Leave it for 3-5 minutes 
to have its effect on the hair. Rinse with water. If the colour 
of the lock partially or completely returns, this indicates in-
complete colour removal from the hair and the procedure needs to be repeated by applying 
REDUcTOR 1 and AcTIVATOR 2 again. /see II/. 

ІII. SeCond applICatIon
In case several consecutive applications of the mixture REDUcTOR 1 and AcTIVATOR 2 is nec-
essary, you should not apply DEVELOPER 3% to the whole hair, but first test it to a lock of hair 
to check the result. After each application of the mixture of REDUcTOR 1 and AcTIVATOR 2, 
the hair should be washed 3-4 times with hair shampoo from the series Herbal Time, blow- 
dried and cooled with cold air form the hair drier. 

Iv. Fixation
When the desired result is achieved and the colour 
is removed, which is determined with the above 
mentioned test, you should continue with applying 
DEVELOPER 3% to the whole hair. Use the dozing cap 
for convenience. Apply DEVELOPER 3% to the towel-
dried hair. Leave it for 3-5 minutes / it is recommend-
ed that you should do that in a sink/. After rinsing the DEVELOPER 
the hair is washed with hair-shampoo from the series Herbal Time. Finally apply to the hair a 
Hair mask form the series Herbal Time, suitable for your type of hair, rinse and towel-dry. 40 
minutes into the above mentioned procedure, the hair can be dyed anew.

Useful tip:  When coloring the hair, after decoloration, it is recommended that 
one should use hair dye which is a tone lighter than the chosen colour or to use 
developer with a higher percentage of peroxide / 6% instead of 3%, 9% instead of 
6%, etc./, necessary for dying in the desired colour. 

SAFETY MEASURES:
The product can cause an allergic reaction. Follow closely the Application instructions. Avoid eye con-
tact. In case of eye contact, rinse immediately. If needed immediately contact a doctor. Avoid contact 
with clothes. Use the protective gloves and cape. Do not exceed the recommended effect time. Keep 
away from children. Do not use metal containers for mixing. Use to remove only permanent / oxidiz-
ing/ hair colour. The product is not suitable for henna removal, semi-permanent colouring products, 
toning conditioners and hair color based on metal salts. If you are not sure with what hair color your 
hair has been treated, we recommend a test beforehand on a strand of your hair. Do not apply if the 
skin on the head is irritated or damaged. In case of allergic reactions, terminate application immedi-
ately. Seek medical help. Work in well ventilated premises. Before usage, conduct a sensitivity test.

SKIN SENSITIVITY TEST: 
Apply a small amount of the mixture – reducer and activator /1:1/ to a 1 cm2 area of the skin behind 
the ear or at the elbow pit, cleaned beforehand with Alcohol denat. Wait for a minute or 2 and clean 
carefully with a napkin. On a different area of the skin apply a small amount of the developer 3 %, 
wait for 10-15 seconds and again wipe carefully with a wet napkin. If within 48 hours there are no 
symptoms of any allergic reactions, you can use the product. In case of allergic reactions, do not use 
the product.

useful tips:

1. The washing of the hair with hair shampoo from the series Herbal Time after treatment 
should be thorough, to guarantee complete removal of the dyes!!!

2. The test with the developer is obligatory or your colour will return. The typical application 
scheme is :
- For blond and bright red colours -  1-2 treatments
- For dark red and brown colours - 2-3 treatments
- For dark brown colours - 3-4 treatments
- For black colour - 4-6 treatments

There is no problem to have a few treatments one after the other, since the product does 
not damage the hair.

3. After correct application the product restores the natural colour of the hair, but it should 
be taken into consideration that the natural pigment of the hair is partially decoloured from 
previous dying. It is recommended in case the natural colour is to be restored to choose a dye 
with a suitable tone until the hair grows.


