
 NAVOD 
1 Permanentní krémová barva na vlasy GALANT Image 
2 Krémová barva na vlasy GALANT s inova ním složením s KAŠÍMÍREM zajiš uje ideální rovnováhu 

sytosti barvy, jemné pé e a spolehlivé ochrany. 
3 Exkluzivní pé e s KAŠMÍREM 

Proteiny kašmíru obsahují 20 aminokyselin, které p sobí jako „stavební materiál“ vlasových bun k a 
napomáhají k obnovení a zesílení struktury vlas  a zlepšení jejich vzhledu. 

4 LESKLÉ SAMETOVÉ VLASY 
Krémový balzám obsahuje hydroizolované sametové proteiny, které aktivují objemové procesy 
v ko enech vlas , schopnost obnovení poškozených vlas  a získání dokonalého lesku.  

5 SPOLEHLIVÉ KRYTÍ ŠEDIN 
Kašmír – Balzám 
Balzám s kašmírem – ideální prost edek na obnovení slabých a poškozených vlas . 

6 Permanentní krémová barva na vlasy GALANT Image 
7 Kašmír 
8 Kašmírové proteiny 
9 Permanentní barvení za 30 minut 
10 Úplné krytí šedin 
11 + Regenerátor vlas  s KAŠMÍREM 
12 Stupe  III: Permanentní krémová barva na vlasy 
13 Snadná aplikace 
14 Díky krémové bázi barvy na vlasy GALANT Image je použití zcela snadné a pohodlné. Snadno se nanáší 

na vlasy a nestéká. Po uplynutí 30 minut  získáte požadovaný odstín.  
15 Výrobce 
16 Kosmetická spole nost „ROSA IMPEX“co ltd., Bulharsko, Plovdiv, ul. Car Kalojan . 8 

Vyrobeno v EU 
www.rosaimpex.com 

17 Šarže, Spot ebujete do: viz spodek krabi ky! 
18 Složení 
19 Obsah balení: 
20 1 tuba krémové barvy                            

1 aplika ní lahvi ka s okysli ovadlem 
1 lahvi ka balzámu pro barvené vlasy s kašmírovými proteiny       
1 pár ochranných rukavic   
1 návod k použití 

21 POZOR! D LEŽITÉ! 
22 Krémová barva obsahuje amoniak, resorcinol, fenylendiaminy, 1-naftol. Okysli ovadlo obsahuje peroxid 

vodíku. Nepoužívejte k barvení obo í a as. Zamezte styku s o ima. P i zasažení o í okamžit  d kladn  
vypláchn te istou vodou. Používejte p iložené ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah d tí. Po 
použití d kladn  opláchn te vlasy. M že zp sobit alergickou reakci, p ed použitím barvy prove te test 
citlivosti pokožky. Dodržujte pokyny v p iloženém návodu k použití! 
 

23 Sou asná barva Vašich vlas  bude mít vliv na barevný výsledek. 
24 P irozená barva Vašich vlas  
25 Sv tlé plavá 

Plavá 
Hn dá 

26 Barevný výsledek 
27 Pokud chcete, aby barva vašich vlas  byla o dva odstíny sv tlejší než je vaše sou asná barva vlas , nap ed 

vlasy odbarv te zesv tlova em.  
 Obsahuje amoniak, resorcinol, fenylendiaminy, 1-naftol. M že zp sobit alergickou reakci, p ed použitím 

barvy  prove te  test  citlivosti  pokožky.  Nepoužívejte  k  barvení  obo í  a  as.  P i  zasažení  o í  okamžit  
kladn  vypláchn te istou vodou. Po použití d kladn  opláchn te vlasy. 

1 Návod k použití 
5 K barvení je pot eba:  
6 - obsah balení 
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- velký h eben 
- starý ru ník 
- hodinky 

7 íprava sm si: 
8 - Navle te si ochranné rukavice.  

- Vytla te obsah tuby do aplika ní lahvi ky s okysli ovadlem. Zav ete lahvi ku a prot epejte do úplného 
smíchání. 
- Odšroubujte vršek aplikátoru a ihned za te s nanášením sm si. 
VYUŽIJTE SM S IHNED A JEDNORÁZOV ! 

9 Nanášení: 
10 P ed barvením: 

Zakryjte si ru níkem ramena, abyste si ochránili od v. 
Postavte p ed sebe hodinky, abyste sledovali dobu p sobení barvy. Naneste sm s na suché vlasy. 

11 P i prvním použití naneste sm s rovnom rn  ke ko ínk m, poté rozet ete po celé délce vlas . 
12 Nechte barvu p sobit po dobu 25-30 minut podle toho, jakého barevného výsledku chcete dosáhnout. 
13 P i barvení odrostlých ko ínk  vlas : Naneste 2/3 sm si na ko ínky a nechte p sobit 20 min. Poté naneste 

zbývající ást sm si po celé délce vlas . Nechte p sobit ješt  5-10 minut. 
14 Oplachování a dopl ující pé e s KAŠMÍREM 
15 Rozp te sm s ve vlasech malým množstvím vody a d kladn  opláchn te. Naneste po celé délce vlhkých 

vlas  speciální balzám s proteiny z KAŠMÍRU. Po 3-4 min. opláchn te vlasy vodou. 
16 UŽITE NÉ RADY: 
17 - Pokud máte dlouhé vlasy, doporu ujeme Vám použít dv  balení barvy na vlasy.  

- Pokud plánujete trvalou ondulaci, doporu ujeme Vám provést ji až dva týdny po barvení.  
- Pokud jste po trvalé ondulaci, vy kejte alespo  dva týdny, než si vlasy nabarvíte. 
- P i barvení vlas  po trvalé ondulaci, zkra te dobu p sobení o 5-10 minut. 
- Nedoporu ujeme použití barvy na vlasy barvené hennou.  
- Pokud chcete, aby výsledná barva vašich vlas  byla o dva odstíny sv tlejší než je vaše sou asná barva 
vlas , je nutné p ed barvením vlasy nap ed odbarvit zesv tlova em . 
- Po uplynutí doby p sobení vlasy d kladn  opláchn te. 
- P i p ípravn  barvící sm si nepožívejte kovové p edm ty.  
- P IPRAVENOU SM S IHNED NANESTE A V ŽÁDNÉM P ÍPAD  NEUCHOVÁVEJTE ZBYTKY 
SM SY K DALŠÍMU POUŽITÍ! 
 

19 TEST KOŽNÍ SNÁŠENLIVOSTI 
 ist te 1 cm2 pokožky za uchem nebo v loketní jamce desinfek ním roztokem a pomocí vatové ty inky 

naneste na o išt nou pokožku malé množství barvy, bez toho abyste ji smíchali s okysli ovadlem. Pokud 
se v následujících 48 hodin objeví zarudnutí, použití barvy se  NEDOPORU UJE. 
V p ípad , že se objeví ALERGICKÁ REAKCE, ihned vlasy d kladn  opláchn te teplou vodou a 
ukon ete proces barvení. 
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