
®SCOTT CORNWALL

/ScottCornwallHair /ScottCornwall

/ScottCornwallwww.ScottCornwall.com

INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ DWA RAZY PRZED 
UŻYCIEM PRODUKTU

Zabieg korekty koloru ma na celu cofnięcie 
lub usunięcie niechcianego koloru włosów.

Produkt Scott Cornwall Decolour Flash 
Remover pozwala na:

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.scottcornwall.com

• STANDARDOWE USUNIĘCIE KOLORU
• CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE KOLORU   
 (FLASH)
•  REDUKCJĘ KOLORU/USUNIĘCIE   
 FARBY
• BALEJAŻ PRZY UŻYCIU ZMYWACZA

Decolour Flash Remover



JAK WYKONAĆ SKÓRNĄ PRÓBĘ UCZULENIOWĄ
1. Zdejmij kolczyki i inną biżuterię.

2. Odetnij róg saszetki "Activator Part 1" i wlej ilość żelu wielkości  
 ziarnka grochu do plastikowego, szklanego lub papierowego  
 naczynia.

3. Następnie odetnij róg saszetki "Part 2 Developer" i wlej ilość  
 żelu wielkości ziarnka grochu do tego samego naczynia. Za  
 pomocą wacika wymieszaj żel, aby uzyskać jednolitą masę. Os 
 trożnie zagnij rogi obu otwartych saszetek,  
 aby je zabezpieczyć.

4. Mieszaninę zmywaczy nanieś za uchem  
 na obszar skóry o średnicy ok. 2 cm.

5. Pozostaw na 24 godziny nie   
 zmywając, nie zakrywając i nie   
 dotykając.

6. Jeśli w tym czasie wystąpią  
 jakiekolwiek nietypowe  
 reakcje, takie jak swędzenie, 
 zaczerwienienie lub obrzęk na  
 obszarze testowanej skóry lub  
 w jej obrębie, NIE NALEŻY  
 STOSOWAĆ TEGO PRODUKTU.

WAŻNE - SKÓRNY TEST ALERGICZNY
NA 48 GODZIN PRZED UŻYCIEM TEGO 
PRODUKTU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ 
SKÓRNĄ PRÓBĘ UCZULENIOWĄ, NAWET JEŚLI 
WCZEŚNIEJ STOSOWANO JUŻ DECOLOUR 
REMOVER FIRMY Scott Cornwall®.

48H

NIE NALEŻY UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU
• Jeśli włosy były farbowane henną lub solami metali.

• Jeżeli włosy były farbowane na jaskrawy modny kolor   
 (niebieski, zielony, różowy itp.).

• Jeśli masz swędzącą lub uszkodzoną skórę głowy.

• Jeśli uprzednio wystąpiła reakcja na produkt do   
 koloryzacji włosów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
Produkt należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u 
dzieci. Nigdy Anie stosować na rzęsy lub 
brwi. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z 
oczami, przemyć oczy ciepłą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Nie przechowywać niewykorzystanej zmieszanej 
mikstury, ponieważ butelka może pęknąć.



ZANIM ZACZNIESZ

Zakryj i zabezpiecz ubranie i tapicerkę, ponieważ mogą 

wystąpić odbarwienia. Zasłoń ramiona starym ręcznikiem

WSKAZÓWKA: Worek na śmieci, przecięty wzdłuż jednego 

boku można wykorzystać jako pelerynę. Potrzebna Ci będzie 

także plastikowa miseczka i pędzelek do (mieszania) 

składników preparatu, grzebień z szerokimi zębami do 

rozprowadzania produktu na włosach oraz folia spożywcza do 

owinięcia włosów na czas zabiegu. Zawsze używaj rękawiczek 

(nie są dołączone do produktu).

1. Do plastikowego, szklanego lub papierowego naczynia   

 wlej "Activator Part 1" w ilości ziarnka grochu.

2. Następnie wlej do tego samego naczynia "Part 2 

 Developer" w ilości ziarnka grochu. Za pomocą wacik   

 zmieszaj obie substancje, aby utworzyć równomierny krem.  

 Zagnij odcięte rogi każdej saszetki, aby je zabezpieczyć.

3. Za pomocą wacika nanieś zmieszany krem na niewielki   

 kosmyk włosów.

4. Pozostaw preparat na włosach tak, jak opisano w krokach  

 4-5 standardowej metody usuwania koloru. Do zmycia pro 

 duktu użyj zwykłego szamponu lub odżywki. Wysusz włosy  

 i sprawdź rezultaty.

5. Może być wymagane więcej niż jedno zastosowanie   

 zmywacza Decolour Flash Remover, jeżeli nie nastąpiło  

 pełne usunięcie koloru. Więcej informacji można znaleźć w  

 sekcji Q&A tej ulotki.

TEST KOLORU NA PASEMKU WŁOSÓW
ABY MIEĆ PEWNOŚĆ CO DO WYNIKÓW, JAKIE 
MOŻNA UZYSKAĆ PRZY UŻYCIU TEGO 
PRODUKTU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ TEST 
NA PASEMKU WŁOSÓW. DLATEGO NIE-
ZWŁOCZNIE PO WYKONANIU TESTU ALERGII 
SKÓRNEJ WYKONAJ TEST KOLORU NA MAŁYM 
KOSMYKU WŁOSÓW.

www.ScottCornwall.com



Jeśli chcesz całkowicie usunąć trwałą farbę z całości włosów, 
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

STANDARDOWA METODA USUWANIA 
KOLORU

1. Oczyść włosy używając szamponu Precolour Clarifier lub  
 innego szamponu oczyszczającego o prostym składzie.  
 Nie nakładaj na włosy odżywki, ponieważ stworzy ona   
 barierę, która może uniemożliwić działanie zmywacza   
 Decolour Flash Remover.

2. Rozczesz i wysusz włosy w 80%, tak by były jeszcze lekko  
 wilgotne, ale nie mokre.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

3. Używając plastikowej miseczki i pędzelka do koloryzacji,  
 rozetnij 2 saszetki "Part 1 Activator" i przelej ich zawartość  
 do plastikowej miseczki. Następnie rozetnij 2 saszetki "Part  
 2 Developer" i dodaj zawartość do tej samej miseczki.

4. Za pomocą pędzelka do koloryzacji dokładnie mieszaj /  
 ubijaj zawartość miseczki przez 1 minutę, aby uzyskać   
 konsystencję kremu/żelu

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

5. Następnie zanurz pędzelek do koloryzacji w mieszance  
 zmywacza farby i zacznij nakładać ją na dolne partie   
 włosów lub tam, gdzie sztuczny kolor jest najciemniejszy.

6. Po nałożeniu produktu na dolne lub najciemniejsze partie  
 włosów, rozprowadź go na całej długości włosów za   
 pomocą pędzelka do koloryzacji. Wmasuj miksturę za   
 pomocą kciuka i palca wskazującego.

NAKŁADANIE

7. Zawiń włosy w folię i pozostaw na: 30 minut w przypadku  
 niedawno nałożonych lub delikatnych odcieni 50 minut w  
 przypadku starszych i ciemniejszych kolorów włosów.

POZOSTAWIENIE NA WŁOSACH

8. Spłukuj włosy przez 5 minut, a następnie umyj je   
 szamponem o prostym składzie lub oczyszczającym, który  
 był używany przed zastosowaniem produktu. Umyj włosy  
 szamponem dwukrotnie, im dłuższe płukanie, tym lepiej.

9. Na koniec odżyw włosy w zwykły sposób, wysusz je i ułóż.

PŁUKANIE I CZYNNOŚCI KOŃCOWE



Metoda częściowego usuwania koloru (flash) pozwala na 
usunięcie niechcianego koloru z niektórych części lub kosmyków 
włosów bez konieczności przeprowadzania zabiegu na całej 
głowie. Przykład: kolor włosów stał się nierównomierny na 
końcówkach. Zastosowanie metody flash wyłącznie na tych 
obszarach pozwoli wyrównać ogólny kolor włosów.

CZĘŚCIOWE USUWANIE KOLORU
(METODA FLASH)

1. Oczyść włosy używając szamponu Precolour Clarifier lub   
 innego szamponu oczyszczającego o prostym składzie. Nie  
 nakładaj na włosy odżywki, ponieważ stworzy ona barierę,  
 która może uniemożliwić działanie zmywacza Decolour Flash  
 Remover.

2. Rozczesz włosy i wysusz w 100%. Przed zastosowaniem   
 zmywacza koloru Flash włosy muszą być w 100% suche.   
 Wilgotne włosy mogą sprawić, że zmywacz ześlizgnie się na te  
 partie włosów, z których nie chcesz usuwać koloru.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

3. Używając plastikowej miseczki i pędzelka do koloryzacji,   
 rozetnij saszetkę "Part 1 Activator" i przelej jej zawartość do  
 plastikowej miseczki. Następnie rozetnij saszetkę "Part 2   
 Developer" i dodaj zawartość do tej samej miseczki.

4. Za pomocą pędzelka do koloryzacji dokładnie mieszaj / ubijaj  
 składniki przez 1 minutę, aby uzyskać konsystencję kremu/żelu.

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

5. Następnie zanurz pędzelek do koloryzacji w mieszance   
 zmywacza farby i zacznij precyzyjnie nakładać zmywacz tylko  
 na te partie włosów, z których chcesz usunąć sztuczną farbę.  
 Wykonuj delikatne pociągnięcia pędzelkiem. Następnie użyj  
 kciuka i palca wskazującego, aby rozprowadzić mieszankę  
 zmywacza na określonych partiach włosów.

NAKŁADANIE

6. Nie owijaj i nie nakrywaj niczym włosów. Pozostaw zmywacz  
 na 5 minut, a następnie sprawdź, czy dekoloryzacja jest już na  
 odpowiednim poziomie. Zazwyczaj dekoloryzacja flash trwa  
 około 20 minut. Gdy zauważysz, że niechciana farba została  
 usunięta/zredukowana, przejdź do płukania. Możesz jednak  
 pozostawić środek na włosach maksymalnie do 50 minut, w  
 zależności od głębi usuwanego koloru.

POZOSTAWIENIE NA WŁOSACH

7. Spłukuj włosy przez 5 minut, a następnie umyj je szamponem o  
 prostym składzie lub oczyszczającym, który był używany przed  
 zastosowaniem produktu. Umyj włosy dwukrotnie szamponem.  
 Im dłużej trwa płukanie włosów, tym lepiej.

8. Na koniec odżyw włosy w zwykły sposób, wysusz je i ułóż.

PŁUKANIE I CZYNNOŚCI KOŃCOWE



Metoda redukcji koloru pozwala ograniczyć efekt nawarstwiania 
się farby oraz nadmierną intensywność koloru. Metoda ta nie 
usunie całkowicie sztucznego koloru włosów, sprawi raczej, że 
odcień będzie jaśniejszy lub delikatniejszy. Przykład: zamiast 
pożądanego efektu kasztanowego brązu uzyskano kolor niemal 
czarny. Redukcja koloru spowoduje zejście z czerni do 
jaśniejszego brązu.

REDUKCJA KOLORU/CZYSZCZENIE KOLORU

1. Oczyść włosy używając szamponu Precolour Clarifier lub innego  
 szamponu oczyszczającego o prostym składzie. Nie nakładaj  
 na włosy odżywki, ponieważ stworzy ona barierę, która może  
 uniemożliwić działanie zmywacza Decolour Flash Remover.

2. Lekko osusz włosy ręcznikiem, tak aby były mokre, ale nie  
 ociekały wodą. Następnie dokładnie rozczesz włosy, aby były  
 gładkie i nie plątały się.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

3. Używając plastikowej miseczki i pędzelka do koloryzacji,   
 rozetnij saszetkę "Part 1 Activator" i przelej jej zawartość do  
 plastikowej miseczki. Następnie rozetnij saszetkę "Part 2   
 Developer" i dodaj zawartość do tej samej miseczki.

4. Za pomocą pędzelka do koloryzacji dokładnie mieszaj / ubijaj  
 składniki przez 1 minutę, aby uzyskać konsystencję kremu/żelu.

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

5.  Załóż rękawiczki, po czym zacznij ostrożnie nabierać niewielką  
 ilość mieszanki ze zmywaczem i nakładaj ją na mokre włosy, tak  
 jak zwykły szampon lub odżywkę. Przy pomocy plastikowego,  
 grzebienia, zacznij przeczesywać włosy w miarę nakładania  
 mieszanki. Rób to szybko, ponieważ zmywacz zacznie   
 redukować sztuczny kolor włosów już po około 1 minucie od  
 nałożenia.

NAKŁADANIE

6. Obserwuj kolor włosów podczas przeczesywania włosów z  
 nałożoną miksturą (od nasady po końce). Dokładnie wmasuj  
 palcami mieszankę w trzon włosa. Na ogół redukcja koloru  
 następuje w ciągu 5 minut, ale należy pozostawić mieszankę na  
 włosach do 20 minut lub do czasu, aż kolor włosów zostanie  
 zredukowany do pożądanej intensywności.

POZOSTAWIENIE NA WŁOSACH

7. Spłukuj włosy przez 5 minut, a następnie umyj je szamponem o  
 prostym składzie lub oczyszczającym, który był używany przed  
 zastosowaniem produktu. Umyj włosy dwukrotnie szamponem.  
 Im dłużej trwa płukanie włosów, tym lepiej.

8. Na koniec odżyw włosy w zwykły sposób, wysusz je i ułóż.

CZYNNOŚCI 



2. Używając plastikowej miseczki i pędzelka do koloryzacji, rozetnij  
 saszetkę "Part 1 Activator" i przelej jej zawartość do plastikowej  
 miseczki. Następnie rozetnij saszetkę "Part 2 Developer" i dodaj  
 zawartość do tej samej miseczki.

3. Za pomocą pędzelka do koloryzacji dokładnie mieszaj/ubijaj  
 składniki przez 1 minutę, aby uzyskać konsystencję kremu/żelu.

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

NAKŁADANIE

4. Zanurz pędzelek do koloryzacji
 w mieszaninie zmywacza 
 farby i rozpocznij nakładanie
 balejażu na kosmykach włosów
 wokół twarzy i na linii 
 włosów, tak jak to robi
 w przypadku rozjaśniacza 
 lub farby. Następnie
 nakładaj środek na
 tych samych 
 kosmykach na całej 
 długości włosów.

WSKAZÓWKA: W górnych częściach włosów 
i w pobliżu cebulek nakładaj stosunkowo 
cienką warstwę preparatu, natomiast na 
końcówki nałóż więcej zmywacza. W ten 
sposób powstanie efekt stopniowego 
przechodzenia w kolor blond, gdzie włosy
będą ciemniejsze na górze i jaśniejsze na 
końcach. Jeśli zabraknie Ci roztworu 
zmywacza, po prostu otwórz i wymieszaj 
kolejną saszetkę oznaczoną jako "Part 1" i "Part 2".

Metoda balejażu umożliwia najpierw koloryzację włosów blond lub 
rozjaśnianych na ciemniejszy odcień, a następnie uzyskanie efektu 
rozjaśnionego balejażu w połowie długości i na końcach, przy 
użyciu produktu Decolour Flash Remover. Aby uzyskać najlepsze 
rezultaty, włosy należy farbować bezpośrednio przed 
zastosowaniem tej metody.

BALEJAŻ PRZY UŻYCIU ZMYWACZA

1. Nałóż na włosy wybrany ciemniejszy produkt do koloryzacji  
 włosów i pozostaw na głowie zgodnie z instrukcją. Po   
 zakończeniu koloryzacji całkowicie spłucz farbę, ale nie stosuj  
 (na razie) żadnych odżywek po koloryzacji, które mogą być  
 dołączone do produktu. Zastosowanie odżywki stworzy na  
 włosach barierę, która może uniemożliwić działanie zmywacza  
 Decolour Flash Remover. Lekko osusz ręcznikiem i delikatnie  
 rozplącz włosy, a następnie całkowicie je wysusz. Nie martw się,  
 jeśli włosy sprawiają wrażenie splątanych lub szorstkich - jest to  
 normalne w przypadku włosów nie odżywionych i świeżo po  
 koloryzacji. Ważne jest jednak, aby włosy były wysuszone i  
 ułożone tak, jak się je zazwyczaj nosi.

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU



6. Po osiągnięciu odpowiedniej intensywności, spłukuj włosy  
 przez 5 minut. Im dłużej trwa płukanie włosów, tym lepiej.

7. Na koniec nałóż na włosy odżywkę lub użyj produktu   
 pielęgnacyjnego dołączonego do produktu do koloryzacji.  
 Dzięki temu nie tylko odżywisz świeżo odbarwione włosy, ale  
 także utrwalisz efekt koloryzacji w miejscach, które nie  
 zostały poddane balejażowi. Jeśli produkt do koloryzacji nie  
 zawiera odżywki po koloryzacji, można po prostu użyć   
 zwykłej odżywki do włosów. Wystylizuj i ułóż włosy w   
 zwykły sposób.

PŁUKANIE I CZYNNOŚCI KOŃCOWE

Jeśli po wykonaniu zabiegu balejażu włosy nadal wydają się 
zbyt ciemne, można temu bardzo łatwo zaradzić. Wystarczy, że 
dodasz do włosów więcej kosmyków z balejażem, mieszając 
kolejne saszetki "Part 1" i "Part 2" i nakładając je na włosy. 
Metodę nakładania balejażu można powtórzyć, aby uzyskać 
pożądany stopień jasności i wymagany efekt.

UWAGI

www.ScottCornwall.com

5. Zazwyczaj jest tak, że niedawno nałożoną trwałą farbę do  
 włosów można bardzo szybko usunąć. Jednak aby zapewnić  
 pełne i równomierne usunięcie farby w miejscach balejażu,  
 należy pozostawić Decolour na 40 minut. Nie należy zakrywać  
 włosów podczas aplikacji produktu, ponieważ spowoduje to 
 rozmycie nałożonych partii balejażu na pozostałe włosy.

POZOSTAWIENIE NA WŁOSACH



Decolour Flash Remover od Scott Cornwall jest
technicznym zabiegiem przeznaczonym do

odwrócenia sztucznej trwałej koloryzacji włosów.
Nie należy go mylić z farbowaniem włosów i

doświadczeniami, jakie mogą wystąpić podczas
stosowania produktów do koloryzacji.

Zmywacz Decolour Flash Remover ma silny
zapach. Zapach ten należy traktować podobnie jak

zapachy wydzielane przez takie produkty jak
zmywacze do paznokci, rozpuszczalniki czy środki

czyszczące. Jest to po prostu produkt uboczny
wynikający z działania środka.

®SCOTT CORNWALL
Decolour Flash Remover TM

/ScottCornwallHair /ScottCornwall
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?
PYTANIA I ODPOWIEDZI

PRZECZYTAJ DWA RAZY PRZED UŻYCIEM
PRODUKTU



P) Czy Decolour Flash Remover jest wybielaczem?
O) Nie, środek ten jest reduktorem. Reduktor jest   
 przeciwieństwem wybielacza, który jest   
 utleniaczem. Utleniacze rozszerzają i rozjaśniają   
 cząsteczki. Reduktory natomiast obkurczają i   
 rozdzielają cząsteczki. W przypadku zmywacza   
 Decolour Flash Remover, cząsteczki sztucznego   
 utleniania są kurczone i rozbijane wewnątrz włosa,  
 dzięki czemu mogą zostać wypłukane. Reduktory   
 stosowane są także w innych technologiach   
 fryzjerskich, takich jak trwała ondulacja i są znane z  
 tego, że wydzielają zapach siarki.

P) Czy Decolour Flash Remover rozjaśni moje   
 naturalne, niefarbowane włosy?
O)  Nie, zmywacz Decolour Flash Remover wywołuje   
 efekt wyłącznie w cząsteczkach sztucznych   
 pigmentów. W przypadku stosowania na włosach   
 naturalnych nie będzie widać żadnych rezultatów.

P) Czy Decolour Flash Remover może odsłonić mój   
 oryginalny, naturalny kolor pod sztuczną farbą?
O) Nie zawsze. Kolory trwałe powstają w wyniku   
 zmieszania kremu/oleju koloryzującego lub żelu   
 koloryzującego z aktywatorem. Ten aktywator   
 zawiera nadtlenek wodoru. Niektóre stężenia   
 nadtlenku wodoru mogą rozjaśniać naturalne   
 kolory włosów. Tak więc, chociaż możesz nie   
 zauważyć rozjaśnienia swoich naturalnych włosów,  
 gdy jest na nich nałożona sztuczna farba   
 (zwłaszcza w przypadku odcieni czerni), to po jej   
 usunięciu możesz zauważyć, że kolor Twoich   
 włosów rozjaśnił się w wyniku procesu lub   
 procesów sztucznej koloryzacji.

P) Czy po użyciu Decolour Remover moje włosy   
 staną się rude?
O) Jak już wspomnieliśmy, nie chodzi o to, że włosy   
 stają się rude. Problem może tkwić w tym, że   
 naturalny kolor został rozjaśniony przez poprzed  
 nie farby i stał się cieplejszy. Nie zawsze tak się   
 dzieje, ale zależy to od stężenia nadtlenku   
 zawartego w aktywatorze farby lub farbach, które  
 były wcześniej stosowane na włosach. Zapoznaj się  
 ze wskazówkami dotyczącymi radzenia sobie z   
 niechcianym ciepłym odcieniem włosów.
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P) Czy Decolour Flash Remover jest w stanie usunąć  
 jaskrawe kolory, takie jak niebieski, różowy i   
 zielony?

O) Nie, zmywacze redukujące nie są w stanie odwrócić  
 działania prawdziwych półtrwałych farb, takich jak  
 barwniki bezpośrednie. Barwniki bezpośrednie   
 wykorzystują inną technologię i działają poprzez   
 "pokrywanie" włosów farbą. Z upływem czasu   
 powinny się one zmyć z włosów. Prosimy NIE   
 UŻYWAĆ żadnych zmywaczy redukcyjnych do   
 usuwania barwnika bezpośredniego, ponieważ   
 mogą one zniekształcić cząsteczki barwnika. Jeśli   
 kupiłaś produkt, który na opakowaniu zawierał   
 informację, że zmyje się z włosów po 10 myciach,   
 lecz tak się nie stało, najlepiej zrobisz kontaktując   
 się z producentem tego produktu w celu uzyskania  
 porady. Jeśli okaże się, że barwnik wyblakł, ale nie   
 zmył się całkowicie, możesz użyć środka Decolour  
 Stripper.



WSZYSTKIE ŚRODKI PRZYWRACAJĄCE KOLOR

TONERY W SPRAYU DO NATYCHMIASTOWEGO

PRZYWRACANIA KOLORU

SZAMPONY NIEBIESKIE/ FIOLETOWE/ SREBRNE

KRÓTKOTRWAŁE ŚRODKI KOLORYZUJĄCE (BEZ 
NADTLENKU)

PRAWDZIWE PÓŁTRWAŁE ŚRODKI

KOLORYZUJĄCE (BEZ NADTLENKU)

SUCHE SZAMPONY KOLORYZUJĄCE

P) Czy po użyciu Decolour Flash Remover od Scott   
 Cornwall mogę od razu ponownie zafarbować   
 włosy?

O) Po zastosowaniu produktu do usuwania farby z   
 włosów zawierającego środek redukujący, należy   
 odczekać co najmniej 7 dni i 3 mycia włosów przed  
 zastosowaniem jakiegokolwiek produktu do   
 koloryzacji na bazie nadtlenku. Produkty, których   
 należy unikać przez 7 dni to trwałe środki farbujące,  
 wybielacze, rozjaśniacze i półtrwałe środki   
 koloryzujące na bazie nadtlenku. W razie   
 wątpliwości należy sprawdzić, czy w składzie   
 produktu, którego zamierzasz użyć, znajduje się   
 nadtlenek wodoru (Hydrogen Peroxide). Po użyciu  
 środka z reduktorem do usuwania farby z włosów   
 ważne jest, aby pozwolić włosom unormować się i   
 spłukać z nich pozostałości środka do usuwania   
 farby. Jeśli produkt na bazie nadtlenku zostanie   
 zastosowany na włosach bezpośrednio po   
 usunięciu farby, cząsteczki barwnika, które nie   
 zostały wystarczająco wypłukane z włosów, mogą  
 zostać reaktywowane i włosy mogą ponownie stać  
 się ciemniejsze.

P) Jakich produktów do koloryzacji mogę użyć   
 bezpośrednio po użyciu Decolour Flash   
 Remover?

O) Bezpośrednio po zastosowaniu środka Decolour   
 Remover można użyć dowolnego produktu, który   
 nie zawiera nadtlenku wodoru. Są to między   
 innymi:



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KOREKCJI KOLORÓW

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZBYT CIEPŁEGO 
ODCIENIA

Jak wcześniej wyjaśnialiśmy, nadtlenek wodoru, 
który znajduje się w produktach do trwałej 
koloryzacji, może rozjaśniać włosy. Długotrwałe 
stosowanie nadtlenku na włosy (nawet po użyciu 
czarnych barwników) może spowodować
rozjaśnienie naturalnego koloru włosów. 

Dlatego po usunięciu trwałej farby w ciemniejszym 
kolorze może pojawić się ciepły odcień w stosunku 
do widocznego koloru naturalnego. Aby 
zniwelować zbyt ciepły odcień w naturalnym 
kolorze włosów, jest kilka opcji, które można od 
razu zastosować:

• Zastosuj środek Colour Restore o chłodnym  
 odcieniu.

• Odcienie Colour Restore, takie jak Iced   
 Platinum (lodowa platyna) i Cool Ash   
 (chłodny popiel), mogą być stosowane   
 natychmiast po usunięciu koloru, aby   
 zrównoważyć ciepły odcień. Ponadto po   
 spłukaniu balsamu Conclude Balm można  
 zastosować błyskawiczny toner w sprayu  
 Colour Restore.

• Myj włosy tylko niebieskimi i fioletowymi  
 szamponami.

• Szampony niebieskie i fioletowe, choć nie działają  
 tak silnie jak Colour Restore, po kilku myciach  
 mogą przeciwdziałać ociepleniu odcienia włosów  
 farbowanych. Najważniejsze jest, aby używać tych  
 szamponów jako jedynego środka myjącego i  
 przy każdym myciu.

www.ScottCornwall.com



USUWANIE CZERNI

Niektóre czarne barwniki mogą 

odkładać się na włosach 

warstwami. Można to porównać 

do ściany, która została 

wielokrotnie pomalowana. 

Dlatego też, próbując usunąć 

nagromadzony czarny 

barwnik pamiętaj, aby 

trzymać Decolour Flash 

Remover na włosach nie 

krócej niż 45 minut.

Jeśli ciemny kolor nadal 

utrzymuje się na włosach 

(zwykle w niżej 

położonych partiach), 

możesz nałożyć na włosy 

kolejne warstwy Decolour 

Flash Remover, aż do 

całkowitego usunięcia 

czerni.

Uwaga: Należy pamiętać, 

że w czarnych farbach 

niektórych marek mogą 

być stosowane barwniki 

bezpośrednie.
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REDUKCJA KOLORU I USUWANIE 
NADMIARU FARBY

Sztuczna farba nie zawsze musi być usuwana z włosów w 
100%. Czasami odcień jest (ogólnie) dobry, ale może być po 
prostu zbyt ciemny lub zbyt intensywny (zbyt popielaty lub 
jaskrawy). Zastosowanie środka Colour Reduction pozwoli Ci 
dopracować istniejący kolor włosów, bez usuwania farby z 
włosów w 100%. A oto kilka wskazówek dotyczących 
redukcji koloru i czyszczenia koloru:

1. Redukcja koloru powinna być zawsze przeprowadza  
 na wilgotnych lub mokrych włosach. Jest tak dlatego, że  
 w tym przypadku zależy nam na rozcieńczeniu mieszanki  
 zmywacza, aby umożliwić jej szybkie i łatwe przesuwanie  
 się po włosach.

2. Jeśli w wyniku farbowania uzyskałaś na włosach zbyt   
 jaskrawy lub zbyt ciemny kolor, im wcześniej zastosujesz  
 Decolour Flash Remover i "zredukujesz" kolor, tym lepiej.  
 Najpierw oczyść włosy, aby usunąć bariery utworzone   
 przez odżywki, a następnie nałóż na mokre włosy preparat  
 Decolour Flash Remover. Nowy trwały efekt    
 kolorystyczny powinien ulec zredukowaniu w ciągu kilku  
 minut.

3. Jeśli chcesz w łagodny sposób usunąć nadmiar farby   
 nagromadzonej na włosach, musisz po prostu oczyścić je  
 z farby. Najpierw przygotuj w naczyniu  
 Decolour Flash Remover, a następnie  
 wmasuj we włosy szampon   
 oczyszczający. Następnie nałó   
 (dłońmi) przygotowany   
 preparat do usuwania  
 farby bezpośrednio na  
 włosy i spień go. Masuj  
 włosy pianą przez   
 maksymalnie 5 minut, a  
 następnie spłucz, po   
 czym umyj ponownie  
 szamponem oczyszczającym  
 (be zmywacza), a następnie  
 zastosuj swoją zwykłą odżywkę.  
 Powinnaś zauważyć, że ten   
 łagodny pieniący się płyn do   
 usuwania farby delikatnie   
 usunął nadmiar nagromadzonej farby,  
 bez znacznego zmniejszania lub   
 usuwania sztucznego koloru.
 Tę procedurę można powtórzyć kilka razy, aby uzyskać   
 pożądany odcień.
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ARTYKUŁY I PORADY

Na mojej stronie internetowej zamieściłem 
wiele artykułów i treści technicznych. 

Znajdziesz tu sporo informacji nie tylko o 
środkach Decolour Flash Remover, ale także 
o innych sprawach związanych z farbowaniem 

włosów i problemami z włosami. 
W osiągnięciu celu, jakim są piękne włosy 
może pomóc wiedza na ich temat i pełniejsze 
zrozumienie tematu. Dlatego gorąco polecam 
zajrzenie na moją stronę i zapoznanie się z 
artykułami. Zawsze chętnie odpowiem na 
wszelkie pytania, jakie się mogą pojawić.
Serdecznie pozdrawiam

Scott Cornwall©
Unit 3, Bradbury’s Court, Lyon Road, Harrow HA1 2BY 


