SCOTT CORNWALL

®

Decolour Flash Remover
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS TVÅ GÅNGER INNAN
ANVÄNDNING

Hair Colour Correction är en behandling
för att antingen dölja eller ta bort en
oönskad hårfärg.
Med Scott Cornwall Decolour Flash Remover
kan du göra följande:
• STANDARD FÄRGBORTTAGNING
• PARTIELL (DELVIS)
FÄRGBORTTAGNING
• FÄRGREDUKTION/
FÄRGDJUPRENGÖRNING
• BALAYAGEFÄRGBORTTAGNING
För mer information, vänligen besök:
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair

/ScottCornwall

www.ScottCornwall.com

/ScottCornwall

48H

VIKTIGT: HUDALLERGI-TEST:
GÖR ETT HUDALLERGITEST 48 TIMMAR INNAN
DU SKA ANVÄNDA DENNA PRODUKT, ÄVEN
OM DU HAR ANVÄNT Scott Cornwall©
DECOLOUR REMOVER TIDIGARE.
ANVÄND INTE DENNA PRODUKT
• Om ditt hår har färgats med henna eller metalliska salter.
• Om ditt hår har färgats med en ljus modenyans (blått,
grönt, rosa etc).
• Om du har en kliande eller skadad hårbotten.
• Om du tidigare har fått en reaktion när du använt en
hårfärgningsprodukt.
HUR DU GÖR ETT HUDALLERGITEST
1. Ta av alla örhängen och smycken.
2. Klipp av hörnet på Part 1 Activator-påsen och häll ut en
mängd gel stor som en ärta i en plast-, glas- eller papperss kål.
3. Klipp sedan av hörnet på Part 2 Developer-påsen och häll ut
en mängd gel stor som en ärta i samma skål.
Använd en bomullstops och blanda ihop till en
jämn kräm. Vik över de avklippta hörnen på
de båda öppna påsarna för att försegla
dem.
4. Applicera en klick av
removerblandningen bakom örat på
ett område stort ungefär som en
50-öring.
5. Låt sitta 24 timmar, undvik att
täcka över och vidröra.
6. Om du under denna period
upplever några reaktioner,
såsom kliande, rodnad eller
svullnad kring testområdet,
ANVÄND INTE DENNA PRODUKT.
SÄKERHETSRÅD

Förvara utom räckhåll för barn. Använd
inte på barn. Använd aldrig på ögonfransar
eller ögonbryn. Om produkten kommer i kontakt
med ögonen, skölj med varmt vatten och kontakta
sjukvården. Spara inte oanvänd blandning eftersom flaskan
kan spricka. Kassera oanvänd blandning omedelbart.

INNAN DU BÖRJAR
Täck och skydda kläder och möbelklädsel eftersom
missfärgning kan uppstå. Använd t.ex. en gammal handduk
för att drapera över dina axlar.
TIPS: Ta en sopsäck, klipp upp längs ena sidan och använd
som en cape. Du behöver också en plastskål och en
hårfärgspensel (för att blanda med), en bredtandad kam
för att kamma igenom produkten i håret och plastfilm för
att täcka över håret under verkningsprocessen. Använd
alltid handskar (medföljer ej).

FÄRGTEST PÅ HÅRSLINGA
FÖR ATT VARA SÄKER PÅ VILKA RESULTAT
SOM DENNA PRODUKT KAN GE DIG MÅSTE DU
BÖRJA MED ATT UTFÖRA ETT
HÅRSLINGETEST. DIREKT EFTER ATT DU HAR
GJORT HUDALLERGITESTET, GÖR ALLTSÅ ETT
FÄRGTEST PÅ EN LITEN HÅRSLINGA.
1. Häll ut en ärtstor mängd gel Part 1 Activator i plast-,
glas- eller pappersskål.
2. Häll sedan ut en ärtstor mängd av Part 2 Developer i
samma skål. Använd en bomullstops och blanda ihop till
en jämn kräm. Vik över de avklippta hörnen på de båda
öppna påsarna för att försegla dem.
3. Använd en bomullstuss och applicera krämblandningen
på en liten hårslinga.
4. Låt verka på samma vis som enligt steg fyra till fem i
standardmetoden för borttagning. Använd sedan ditt
vanliga schampo eller balsam för att skölja ur
produkten. Torka håret och kontrollera resultatet.
5. Du kan du behöva mer än en applicering av Decolour
Flash Remover om en applicering inte tar bort all färg,
eller så mycket färg som du önskat. Läs mer i avsnittet
Frågor och svar i denna broschyr.
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STANDARDMETOD FÖR BORTTAGNING
Om du vill ta bort permanent hårfärg från hela håret, följ
instruktionerna nedan:

INNAN APPLICERING
1. Tvätta håret grundligt med antingen Precolour clarifier
eller ett klart djuprengörande schampo. Använd inte
balsam i håret, eftersom det skapar en barriär som kan
hindra Decolour Flash Remover från att fungera.
2. Kamma och torka håret till 80%, så det fortfarande är
lite fuktigt men inte genomblött.

BLANDNING
3. Du behöver en plastskål och hårfärgspensel. Klipp upp 2
st Part 1 Activator-påsar och häll i plastskålen. Klipp
sedan upp 2 st Part 2 Developer-påsar och häll upp i
samma skål.
4. Använd hårfärgspenseln och blanda/vispa innehållet i
skålen ordentligt i 1 minut till en jämn kräm/gel.

APPLICERING
5. I nästa steg, doppa färgpenseln i färgborttagningsbland
ningen och börja applicera blandningen längst ner på
hårtopparna eller där den konstgjorda färgen är som
mörkast.
6. När du applicerat över alla hårtoppar eller de mörkaste
områdena, fortsätt applicera över resten av håret med
färgborsten. Krama in blandningen med tummen och
pekfingret.

VERKAN
7. Linda in håret i plastfilm och låt det verka i: 30 minuter
för nyligen applicerade eller tonade nyanser 50 minuter
för äldre och mörkare hårfärger.

SKÖLJNING & EFTERBEHANDLING
8. Skölj sedan håret i 5 minuter och schamponera därefter
med samma klara eller djuprengörande schampo som
du använde innan applicering. Schamponera in håret
ordentligt 2 gånger, ju längre du sköljer igenom det
desto bättre.
9. Till sist kan du använda balsam som vanligt, torka och
styla.

SNABBORTTAGNING
Med snabborttagningsmetoden kan du ta bort färg i vissa
områden, hårsektioner och delar av oönskad hårfärg, utan att
behöva applicera produkten över hela håret. Exempel: en hårfärg
som har blivit fläckig i hårtopparna. Med en snabborttagning på
just dessa områden kan du balansera den övergripande nyansen.

INNAN APPLICERING
1. Tvätta håret grundligt med antingen Precolour Clarifier eller
ett klart djuprengörande schampo. Använd inte balsam i
håret, eftersom det skapar en barriär som kan hindra
Decolour Flash Remover från att fungera.
2. Kamma och torka håret till 100%. Håret måste vara 100%
torrt för en snabborttagning. Fuktigt hår kan göra att
borttagningsmedlet glider över på hårområden där du inte
vill att färgen ska tas bort.

BLANDNING
3. Du behöver en plastskål och hårfärgspensel. Klipp upp och
häll Part 1 Activator-påsen i plastskålen. Klipp sedan upp och
häll Part 2 Developer-påsen i samma skål.
4. Använd hårfärgspenseln och blanda/vispa innehållet i skålen
ordentligt i 1 minut till en jämn kräm/gel.

APPLICERING
5. Doppa sedan färgborsten i färgborttagningsblandningen och
börja applicera borttagningsprodukten med precision på
endast de hårområden där du vill ta bort tidigare färgning.
Borsta med försiktiga drag med färgborsten. Använd sedan
tummen och pekfingret för att krama in borttagningsproduk
ten i de specifika områdena i håret.

VERKAN
6. Du ska inte vira in eller täcka över håret. Låt borttagning
sprodukten verka i 5 minuter och börja sedan kontrollera tills
du ser att tillräckligt mycket färg har tagits bort. En
snabborttagning tar vanligen ca 20 minuter. När du kan se
att färgen på de utvalda områdena har tagits bort/minskat,
kan du skölja ur håret. Men du kan också låta verka i upp till
50 minuter, beroende på hur djup färgnyans som ska tas
bort.

SKÖLJNING & EFTERBEHANDLING
7. Skölj sedan håret i 5 minuter och schamponera därefter med
samma klara eller djuprengörande schampo som du använde
innan applicering. Schamponera in håret ordentligt 2 gånger,
ju längre du sköljer igenom det desto bättre.
8. Till sist kan du använda balsam som vanligt, torka och styla.

FÄRGREDUKTION/FÄRGDJUPRENGÖRING
Med färgreduktionsmetoden Colour Reduction kan du minska
färguppbyggnad och överdrivna färgtoner samt mörka
färgtoner. Den tar inte helt och hållet bort en konstgjord hårfärg,
utan gör snarare nyansen ljusare eller mjukare. Exempel: ett
önskat kastanjebrunt resultat har blivit svart. Med en
färgreduktion tonas det svarta till en ljusare brun.

INNAN APPLICERING
1. Tvätta håret grundligt med antingen Precolour Clarifier eller
ett klart djuprengörande schampo. Använd inte balsam i
håret, eftersom det skapar en barriär som kan hindra Decolour
Flash Remover från att fungera.
2. Handdukstorka håret lätt, så att det är blött men inte droppar.
Kamma sedan håret försiktigt så att det är slätt och fritt från
trassel.

BLANDNING
3. Du behöver en plastskål och hårfärgspensel. Klipp upp och
häll Part 1 Activator-påsen i plastskålen. Klipp sedan upp och
häll Part 2 Developer-påsen i samma skål .
4. Använd hårfärgspenseln och blanda/vispa innehållet i skålen
ordentligt i 1 minut till en jämn kräm/gel.

APPLICERING
5. Använd handskar. Börja försiktigt genom att skopa upp en
liten mängd av remover-blandningen och applicera i vått hår
på samma vis som du gör med ett vanligt schampo eller
balsam. Använd en plastkam och börja kamma blandningen
genom håret medan du applicerar. Arbeta snabbt, eftersom
removern börjar ta bort den konstgjorda hårfärgen inom
någon minut efter applicering.

VERKAN
6. Granska hårfärgen när du kammar igenom blandningen (från
rötter till toppar). Använd fingrarna och krama ordentligt in
blandningen i hårstråna. Reduktionen börjar vanligen verka
inom 5 minuter, men låt blandningen sitta kvar i håret i upp till
20 minuter eller tills du kan se att hårfärgen har minskat till
önskad nivå.

SKÖLJNING & EFTERBEHANDLING
7. Skölj sedan håret i 5 minuter och schamponera därefter med
samma klara eller djuprengörande schampo som du använde
innan applicering. Schamponera in håret ordentligt 2 gånger,
ju längre du sköljer igenom det desto bättre.
8. Till sist kan du använda balsam som vanligt, torka och styla.

BALAYAGEBORTTAGNING
Med en balayageborttagning kan du först färga blont eller
ljusare hår en mörkare nyans och sedan skapa en ljusare
balayageeffekt i mellanlängderna och topparna med Decolour
Flash Remover. För bästa resultat, färga håret direkt innan du
utför denna metod.

INNAN APPLICERING
1. Applicera din valda mörkare hårfärgsprodukt och låt verka
enligt instruktionerna. Skölj därefter ur produkten noggrant
men använd inga efterbehandlingar eller balsam som
eventuellt följer med produkten (ännu). Balsam skapar en
barriär på hårstråna som kan hindra Decolour Flash Remover
från att fungera. Handdukstorka lätt, red försiktigt ur allt
hårtrassel och torka sedan helt. Bli inte orolig om håret känns
trassligt eller strävt, detta är normalt i ickebalsamerat,
nyfärgat hår. Men det är viktigt att håret är helt torrt och
ligger som du brukar ha det.

BLANDNING
2. Du behöver en plastskål och hårfärgspensel. Klipp upp och
häll Part 1 Activator-påsen i plastskålen. Klipp sedan upp och
häll Part 2 Developer-påsen i samma skål.
3. Använd hårfärgspenseln för att blanda/vispa innehållet i
skålen ordentligt i 1 minut till en jämn kräm/gel.

APPLICERING
4. Doppa färgborsten i
färgborttagningsblandningen
och börja med att
applicera
balayagestrimmor
runtom ansiktet och
vid hårfästet, på samma
vis som du skulle göra
med en färgblekning
eller färgning. Fortsätt sedan och
applicera liknande strimmor i resten av
håret. TIPS: Låt de applicerade
strimmorna vara relativt tunna uppåt mot
övre sektioner och vid rötterna och
applicera mer borttagning ner mot
topparna. Detta skapar en gradvis
blondering, där håret blir mörkare
upptill och ljusare/blondare i topparna.
Om du får slut på borttagningsblandning, kan du bara öppna
en till Del 1-påse och en Del 2-påse och göra en till blandning.

VERKAN
5. Nyligen applicerad permanent hårfärg brukar i allmänhet
kunna avlägsnas mycket snabbt. För att vara säker på att få
en fullständig och jämn borttagning av balayagesektioner bör
du dock låta Decolour verka i 40 minuter. Täck inte över håret
under tiden som produkten verkar eftersom det gör att de
applicerade balayagesektionerna kladdar över in i omgivande
områden.

SKÖLJNING & EFTERBEHANDLING
6. När produkten verkat klart, skölj håret i 5 minuter. Ju längre
du kan skölja desto bättre.
7. Till sist kan du applicera balsam eller behandlingsprodukten
som medföljde din färgningsprodukt. Detta behandlar inte
bara de nyligen färgblekta områdena, utan förseglar även
färgningen i de områden där du inte använt balayage. Om din
färgprodukt inte inkluderar en efterbehandling, kan du bara
använda ditt vanliga balsam. Avsluta och styla sedan som du
brukar.

NOTERINGAR
Om du tycker att håret fortfarande ser för mörkt ut efter en
balayageborttagning är det mycket enkelt att åtgärda. Du
behöver bara lägga till några fler balayagestrimmor i håret
genom att blanda fler påsar av Part 1 och Part 2 och applicera i
håret. För att uppnå ljusare nyans och effekt kan du upprepa
balayageborttagningsmetoden.
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SCOTT CORNWALL

®

Decolour Flash Remover

TM

FRÅGOR & SVAR

?

LÄS TVÅ GÅNGER INNAN ANVÄNDNING

Scott Cornwall Decolour Flash Remover är en teknisk hårbehandling framtagen för att ta bort konstgjord permanent
hårfärg. Den ska inte förväxlas med hårfärgningsprodukter
och den erfarenhet du kan ha av att använda sådana
produkter.
Du kommer att märka att Decolour Flash Remover har en
stark lukt. Du bör förhålla dig till denna lukt på samma vis som
du gör med lukter som avges från exempelvis
nagellackborttagning, lösningsmedel och
rengöringsprodukter. Detta är ytterst en biprodukt av dess
funktion.
/ScottCornwallHair

/ScottCornwall
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Fråga) Är Decolour Flash Remover ett blekmedel
Svar)

Nej, det är en reducering. En reducering är
motsatsen till blekmedel vilka är
oxidationsmedel. Oxidationsmedel expanderar
och gör molekyler lättare. Reduktionsmedel
krymper och delar molekyler. När det gäller
Decolour Flash Remover, krymps de artificiella
oxidationsmolekylerna och splittras i håret, så
att de kan sköljas bort. Reduktionsmedel finns
även i andra hårteknologier som permanenter
och är kända för att ha en lukt av svavel.

Fråga) Kan Decolour Flash Remover göra mitt
naturliga icke-färgade hår ljusare?
Svar)

Nej, Decolour Flash Remover kan bara framkalla
effekter på artificiella pigmentmolekyler. Om du
applicerar det på ditt naturliga hår kommer du
inte att se några resultat.

Fråga) Kan Decolour Flash Remover ta fram min
ursprungliga naturliga färg under den
konstgjorda nyansen?
Svar)

Inte alltid. Permanenta hårfärgmedel tillverkas
genom att man blandar en färgkräm/-olja eller
-gel med en utvecklare. Denna utvecklare
innehåller väteperoxid. Vissa
väteperoxidstyrkor har en blekande effekt på
naturliga hårfärger. Så även om du kanske inte
märker denna blekning på ditt naturliga hår
medan den konstgjorda färgen är på plats
(gäller särskilt vid svarta nyanser), så när du väl
tar bort den, kanske du ser att din naturliga
hårfärg har blivit ljusare på grund av den
ursprungliga konstgjorda färgningen eller
färgningarna.

Fråga) Kommer mitt hår att bli orange om jag
använder Decolour Remover?
Svar)

Som vid ovan situation så handlar det inte om
att håret kan bli orangefärgat, utan problemet
kan vara att den underliggande naturliga färgen
har blivit ljusare från tidigare applicerade
färgningsprodukter och har fått en varmare ton.
Detta händer inte alltid utan beror på peroxid
styrkan hos utvecklarprodukten i vissa
färgningsprodukter eller färgningsprodukter
som tidigare använts på håret. Se tipsen på hur
du hanterar oönskade varma hårtoner.

Fråga) Kan Decolour Flash Remover ta bort starka
modefärger som blått, rosa och grönt?
Svar)

Nej, reduktionsprodukter kan inte vända äkta
halvpermanenta nyanser som direktverkande
färgningar. Direktverkande färgningar är en
annan teknik och verkar genom att "fläcka"
håret. De bör ha en djuprengörande verkan på
håret. Du bör INTE använda något
reduktionsborttagningsmedel för att försöka ta
bort en direktverkande färgning eftersom det
kan förvränga färgmolekylerna. Om du har köpt
en produkt där det står på förpackningen att
färgen ska försvinna efter 10 tvättar, men den
ändå inte bleknar, måste du först kontakta
produkttillverkaren för råd. Om du märker att
din modefärg har bleknat, men en viss ton finns
kvar, vänligen använd Decolour Stripper.
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Fråga) Kan jag färga om direkt efter att jag har
använt Scott Cornwall Decolour Flash
Remover?
Svar)

Du bör vänta minst 7 dagar och 3 tvättar
innan du applicerar någon peroxidbaserad
färgningsprodukt på håret, efter varje
applicering av ett hårfärgborttagningsme
del innehållande reduktionsmedel.
Produkter du bör undvika i 7 dagar är
permanenta hårfärgningar, blekmedel,
uppljusande produkter och peroxidbase
rade halvpermanenta hårfärgningar. Om
du är osäker, läs innehållsförteckningen på
produkten du vill använda för att
kontrollera om den innehåller "väteperox
id". När du har använt ett reducerande
hårfärgborttagningsmedel är det viktigt
att håret får tid att normaliseras och att
alla rester av reduktionsmedlet rensas ur
håret. Om en peroxidbaserad produkt
appliceras på håret direkt efter en
färgborttagning kan färgmolekyler som
eventuellt inte rensats ut ordentligt ur
håret återaktiveras, och göra att håret blir
mörkare igen.

Fråga) Vilka hårfärgningsprodukter kan jag
använda direkt efter att jag har använt
Decolour Flash Remover?
Svar)

Alla produkter som inte innehåller
väteperoxid kan användas omedelbart
efter att du använt Decolour Remover.
Dessa inkluderar:

ALLA FÄRGÅTERSTÄLLNINGSNYANSER
OMEDELBARA FÄRGÅTERSTÄLLNINGAR
MED TONERSPRAY
BLÅ-/LILA-/SILVERSCHAMPO
TILLFÄLLIGA HÅRFÄRGNINGSPRODUKTER (UTAN PEROXID)
ÄKTA HALVPERMANENTA
HÅRFÄRGNINGAR (UTAN PEROXID)
FÄRGADE TORRSCHAMPON

TIPS FÖR FÄRGKORRIGERING
SÅ HANTERAR DU UNDERLIGGANDE/
EXPONERADE VARMARE TONER
Som förklaras ovan, kan väteperoxid som finns i
utvecklarmedlen i permanenta hårfärgningar
göra håret ljusare. Om peroxid appliceras ofta
på håret (även genom användning av svarta
färgämnen) kan detta göra att den
underliggande naturliga färgen blir ljusare.
När du tar bort en permanent mörkare färg, kan
du därför se att den blottade, naturliga färgen
har fått en varmare ton. För att hantera en blottad/exponerad varm ton i din naturliga färg
finns det flera alternativ som du kan använda
direkt:
• Använd färgåterställningsnyanser i svalare
toner.
• Färgåterställande nyanser som Iced
Platinum och Cool Ash kan appliceras direkt
efter färgborttagning för att motverka
varmare toner. Du kan också använda en
tonerspray för omedelbar färgåterställning
efter att du sköljt igenom med
avslutningsbalsamet.
• Tvätta håret endast i blått och lila schampo.
• Även om de inte är lika starka som Colour
Restore, kan blåa och lila schampon hjälpa
till att motverka varma toner i håret efter en
färgborttagning, efter ett flertal tvättar.
Nyckeln är att använda dessa schampon
som din enda rengöringsprodukt och vid
varje tvätt.
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RIMUOVEREATA BORT SVARTIL
NERO
Vissa svarta hårfärger kan
byggas upp i lager i håret. Du
kan likna det vid en vägg som
har målats om flera gånger.
När du ska försöka ta bort
uppbyggd svart färg, se
därför till att Decolour
Flash Remover får verka i
minst 45 minuter.

Om någon mörk färg finns
kvar i håret (vanligtvis i de
undre, tätare områdena)
kan du göra ytterligare
applikationer med
Decolour Flash Remover,
tills det svarta är borta.
OBS: Tänk på att vissa
märken kan använda
direktverkande färger i
sina svarta hårfärger.

SCOT

FÄRGREDUCERING &
FÄRGDJUPRENGÖRNING

®
SCOTT
CORNWALL
Du behöver inte alltid ta bort en konstgjord hårfärg till

100%. Ibland kan nyansen vara (övergripande) OK, men
kanske bara för mörk eller för ljus (som exempelvis för
grådaskig eller för klar). Med en färgreducering kan du
finjustera din befintliga hårfärg utan att behöva ta bort
resultatet till 100% från ditt hår. Några tips om
färgreducering och färgdjuprengörning

SCOT

SCOTT CORNWALL®

1. En färgreducering bör alltid utföras på vått eller fuktigt
hår. Detta för att du vill späda ut removerblandningen
så att den kan glida snabbt och lätt genom håret.

SCOT

2. Om du har fått ett färgresultat som är för ljust eller för
mörkt, så ju tidigare du kan applicera Decolour Flash
Remover och "reducera" färgen desto bättre. Tvätta
SCOTT
CORNWALL®
först håret grundligt för att ta bort alla
balsamrester
som annars skapar en barriär, och applicera sedan
Decolour Flash Remover i vått hår. Du bör se en ny,
permanent färgreduktion på några minuter.

SCOT

3. Om du vill ta bort mild hårfärgsuppbyggnad behöver
du färgdjuprengöra håret. Blanda först Decolour Flash
Remover och löddra sedan in ett klart eller
®
SCOTT
CORNWALL
djuprengörande schampo i håret.
Applicera därefter (med
händerna) det blandade
färgborttagningsmedlet
SCOT
direkt i håret och skapa
ett lödder. Massera
håret i upp till 5
SCOTT CORNWALL®
minuter och skölj
sedan. Applicera
därefter en andra
djuprengörande
SCOT
schampobehandling
(utan remover), följt
av ditt vanliga
balsam. Du bör märka
SCOTT CORNWALL®
att denna milda, löd
drande färgdjuprengöring
försiktigt tar bort en del av
den överdrivna tunga
SCOT
färguppbygg naden utan att
avsevärt minska eller ta bort den
konstgjorda nyansen. Du kan upprepa
®
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denna teknik flera gånger för att
uppnå önskad nyans.
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FÖR ARTIKLAR OCH RÅD
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har skrivitSCOTT
mångaCORNWALL
artiklar och om
tekniskt innehåll på min hemsida. Här
hittar
du
mer
information
om
inte
bara
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Decolour Flash Remover, utan även andra
hårfärgningsfrågor och hårproblem.
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Att lyckas få ett snyggt hår handlar i
grunden om att förstå. Så jag
rekommenderar
starkt att du tittar
in och
SCOTT
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läser. Jag finns här för att svara på alla
frågor du kan ha.
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