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Zesv tluje až o 4 odstíny + Silver Effect 

Blond Time Silver Effect 
 
CZ  NÁVOD K POUŽITÍ 
      Zesv tlující p ípravek na vlasy 
Nová dimenze mezi zesv tlujícími p ípravky! 
     Jedine né gelové složení, obohacené výtažkem 
z leknínu, dodává vlas m jemný perle ový nádech 
          a vlasy p sobí zdrav  a p irozené.  
 
BALENÍ OBSAHUJE: 
1 tuba zesv tlujícího gelu                  40 ml 
1 aplika ní lahvi ka s oxidantem       80 ml  40 (vol) 
1 sá ek s krémovým kondicionérem 15 ml + Silver effect 
Návod k použití; Ochranné rukavice 

POMOCÍ VÝROBKU M ŽETE SNADNO A BEZPE : 
zesv tlit p irozenou barvu Vašich vlas  bez nep íjemného žlutého nádechu, 
charakteristického pro klasické zesv tlující výrobky.  
TEST KOŽNÍ SNÁŠENLIVOSTI: 
Malé množství zesv tlujícího gelu naneste na lihem o išt né místo v loketní jamce. Pokud se do 48 hodin 
neobjeví zrudnutí nebo podrážd ní k že, p ípravek m žete použít. V p ípad  ALERGICKÉ REAKCE 
neprodlen  opláchn te vlasy teplou vodou a ukon ete proces zesv tlování. 
ZP SOB POUŽITÍ: 
A. P íprava sm si: Navle te si ochranné rukavice. Obrácenou stranou uzáv ru proražte tubu. Vyma kejte obsah 
tuby do aplika ní lahvi ky s oxidantem. Uzav ete lahvi ku a d kladn  promíchejte, dokud nevznikne homogenní 
sm s. Odšroubujte vršek uzáv ru a ihned spot ebujte hotovou sm s. Nanášejte na neumyté vlasy.  
B. Zesv tlení p i prvním použití: Krok 1: Rozd lte vlasy do dvou ástí. Št tcem naneste 2/3 sm si 2 – 3 cm od 
ko ínk  po celé délce vlas  a za te od týla. Doba p sobení závisí na tom, jakého stupn  zesv tlení chcete 
dosáhnout. 

       Stupe  zesv tlení                                      Doba p sobení 
               2 odstíny                                                10 minut 
               3 odstíny                                                15 minut 
               4 odstíny                                                20 minut 

Krok 2: Po dosažení požadovaného zesv tlení, naneste zbývající ást sm si na ko ínky. Nechte p sobit dalších 
25 minut pro zesv tlení o 2-3 odstíny a 35 minut pro zesv tlení až o 4 odstíny. M jte na pam ti, že u ko ínk  se 
vlasy zesv tlují rychleji a intenzivn ji. Krok 3: Po uplynutí celkové pot ebné doby p sobení, rozp te sm s a 
vlasy d kladn  opláchn te teplou vodou. P ípravek obsahuje jemné istící látky, tudíž není nutné používat 
šampon. Krok 4: Pro výživu zesv tlených vlas  použijte krémový kondicionér s výtažkem z leknínu, který je 
sou ástí balení. Dodá vlas m dopl ující lesk a pružnost. Vmasírujte krémový kondicionér do polosuchých vlas . 
Nechte p sobit 2-3 minuty a d kladn  opláchn te vodou.  
C. Zesv tlení odrostlých ko ínk : Za 25-30 dní vlasy odrostou a je pot eba zesv tlit pouze odrostlé ko ínky. 
Neaplikujte na již zesv tlené vlasy! Krok 1: Naneste vrstvu sm si na ko ínky pomocí št tce a nechte p sobit 
dle požadovaného výsledku. Doba p sobení závisí na tom, jakého stupn  zesv tlení chcete dosáhnout. 
 
 

       Stupe  zesv tlení                                        Doba p sobení 
               2 odstíny                                                25-30 minut 
               3 odstíny                                                30-35 minut 
               4 odstíny                                                35-45 minut 

Opláchn te a aplikujte výživu podle zp sobu uvedeného v Kroku 3 a Kroku 4 (viz ást „Zesv tlení p i prvním 
použití“). 
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