
Revlon Colorsmetique™ Color & Care Permanent Hair Color – tylko do użytku profesjonalnego 

 

OSTRZEŻENIA 

Farby do włosów mogą powodować ciężkie reakcje alergiczne. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób 

poniżej 16 roku życia. Czarne tatuaże z henną mogą zwiększyć alergię.  

Nie farbuj włosów, jeśli: 

Masz wysypkę na twarzy lub wrażliwą, podrażnioną albo uszkodzoną skórę głowy; 

Jeśli kiedykolwiek wystąpiła u Ciebie jakakolwiek reakcja alergiczna po farbowaniu włosów; 

Jeśli wystąpiła u Ciebie kiedyś jakaś reakcja alergiczna na czarny tatuaż z henną. 

Dobrze spłukać włosy po farbowaniu. 

Unikać kontaktu z oczami. Natychmiast przepłukać oczy, jeśli produkt zetknie się z nimi.  

Nosić odpowiednie rękawice. Nie należy stosować farby do farbowania rzęs lub brwi. 

Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

Należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami użytkowania.  

Zachowaj opakowanie użytej farby (numer odcienia, kod partii). 

 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Test skórny powinien być przeprowadzony 48 godzin przed użyciem produktu, nawet przez 

klientów, którzy już wcześniej używali farby: Wymieszaj niewielką ilość farby i aktywatora zgodnie z 

instrukcją. Zastosuj za uchem, na czystej powierzchni wielkości małej monety i pozostaw do 

wyschnięcia. Powtórz dwa razy. Pozostaw na 1 godzinę i spłucz. Jeśli reakcja niepożądana wystąpi 

w ciągu następnych 48 godzin, nie należy używać produktu. Ten test stanowi ważny środek 

ostrożności. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli został przeprowadzony test alergiczny, nadal 

może wystąpić reakcja alergiczna podczas farbowania włosów. Test alergiczny nie gwarantuje 

uniknięcia w przyszłości reakcji alergicznych. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem. 

2. JEŚLI PODCZAS FARBOWANIA WŁOSÓW WYSTĘPUJĄ NASTĘPUJĄCE OBJAWY : 

Swędzenie, pieczenie i / lub wysypka: natychmiast spłukać włosy i wyrzuć produkt, ponieważ może 

to wskazywać na poważniejszą reakcję alergiczną. Włosy nie powinny być ponownie farbowane 

przed skonsultowaniem się z lekarzem. 

Szybko rozprzestrzeniająca się wysypka na skórze, zawroty głowy lub omdlenia, duszność i / lub 

obrzęk oczu / twarzy - natychmiast spłucz włosy i skonsultuj się lekarzem.  

3. Jeśli po farbowaniu włosów w następnych dniach wystąpią objawy, takie jak : swędzenie skóry 

głowy, wysypka skóry lub skóry głowy, obrzęk oczu / twarzy, pęcherze i / lub pieczenie skóry lub 

skóry głowy, należy zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską. 

Produkt zawiera składniki, które mogą powodować poważne podrażnienie oczu i możliwe trwałe 

uszkodzenie oczu. Jeśli mieszanka kolorystyczna dostanie się do oka, natychmiast przepłucz je 

dużą ilością letniej wody i skonsultuj się z lekarzem.  

Jeśli klient nosi soczewki kontaktowe podczas aplikacji i jakikolwiek produkt dostanie się do oka, 

należy najpierw zdjąć soczewki kontaktowe, natychmiast spłukać dużą ilością letniej wody i 

zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychaj ani nie połykaj produktu. Unikaj niepotrzebnego kontaktu ze 

skórą. Nie używaj, jeśli włosy były farbowane henną. 

Usuń wszystkie metalowe przedmioty z włosów przed farbowaniem i trzymaj z dala podczas 

farbowania. Nie używaj metalowych narzędzi do stylizacji włosów. Przechowuj farby i aktywator z 

dala od źródeł ciepła i światła. Przechowuj produkty w chłodnym, wentylowanym miejscu. Nie 

mieszaj tej farby z żadnym innym produktem. Nie przechowuj gotowej mieszanki 

niewykorzystanego produktu. Nie zostawiaj mieszanki w zamkniętej butelce (butelka może się 

rozszerzyć lub pęknąć). Niezużytą mieszankę należy wyrzucić.   

 

 



INSTRUKCJA UŻYCIA 

 

Aby uzyskać optymalne wyniki w zakresie koloryzacji, zalecamy stosowanie uzupełniających produktów 

Revlonissimo w całym procesie: kremu barierowego, mleczka przeciwporostowego, kremowego 

aktywatora, szamponu post-kolorowego i szamponu do włosów farbowanych. 

Nakładać na suche, nie umyte włosy. Po procesie emulguj, spłukuj i umyj włosy szamponem Post Color 

Shampoo. 

 

1. REVLONISSIMO COLORSMETIQUE - Color and Care High Performace. 

Trwała farba w postaci kremowego żelu. 

XL 150 - bardzo duża ilość mieszanki. 

Proporcje mieszania : 1 część farby +1,5 części oksydantu Creme Peroxide (3, 6, 9 lub 12%) 

Pierwsza aplikacja - włosy naturalne : nanieść gotową mieszankę na długości oraz końcówki 

włosów – pozostawić na 20 min. Nałożyć mieszankę na włosy u nasady - pozostawić na 30 min. 

Czas całkowity : 50 min. 

Farbowanie odrostów i włosów już farbowanych : nałożyć mieszankę na odrosty na 20-25 min, 

potem nałożyć na resztę włosów i pozostawić na 5-10 min. Czas całkowity - 30 min. lub 40 min przy 

siwych włosach. 

 

2. REVLONISSIMO COLORSMETIQUE - High Coverage 

Mocno kryjąca przy 80 do 100% siwych włosów 

Proporcje mieszania : 1 część farby + 1,5 części oksydantu Creme Peroxide (6%) 

Całkowity czas farbowania - 30 min. Przy odpornych siwych włosach - 40 min. Zacząć od czubka 

głowy, aby uniknąć obciążania końcówek. 

 

3. REVLONISSIMO COLORSMETIQUE - Intense Blonde 

Niezwykle trwała rozjaśniająca koloryzacja w odcieniach blond. 

 Tuba 60 ml - do 2 zastosowań. 

 Proporcje mieszania : 1 część koloru + 3 części oksydantu Creme Peroxide (6, 9 lub 12%) 

 Wybór oksydantu Creme Peroxide : 

 - 5 poziomów rozjaśnienia z jasnobrązowej bazy - 12% 

 - 4 lub mniej poziomów rozjaśnienia – 9% lub 6% 

 Pierwsza aplikacja - włosy naturalne: nanieść mieszankę na długości i końce włosów – 

 pozostawić na 20-30  min.  

 Nałożyć mieszankę na włosy u nasady – pozostawić na 15-30 min. Całkowity czas : 45-60 minut. 

 Farbowanie odrostów i włosów już farbowanych : Całkowity czas : 45-60 min. 

 Uwagi: 

 - brać małe, cienkie sekcje włosów 

 - Intense Blonde nie pokrywa siwych włosów 

 - do odświeżenia końcówek wziąć Revlonissimo w odcieniu na poziomie 9-10 

 

4. REVLONISSIMO COLORSMETIQUE - Pure Colors Mixing 

Stworzony specjalnie do wzmacniania lub neutralizowania tonów za pomocą technik mieszania. Są 

również zalecane do dodawania efektów fantazyjnych na rozjaśnianych włosach. 


