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INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ DWUKROTNIE PRZED
UŻYCIEM PRODUKTU
Zabieg korekcji koloru ma na celu
cofnięcie lub usunięcie niechcianego
koloru włosów. W zmywaczu do farby.
Decolour Remover firmy Scott Cornwall®
zastosowano najnowszą technologię,
aby nie tylko trwale usunąć sztuczne
pigmenty z włosów, ale także wzmocnić
wiązania we włosach dzięki kompleksowi
aminokwasów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair

/ScottCornwall

www.ScottCornwall.com

/ScottCornwall
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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® LUB
PODOBNY ZMYWACZ DO FARB.
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.
JAK WYKONAĆ SKÓRNĄ PRÓBĘ UCZULENIOWĄ
1. Zdejmij Kolczyki. Załóż rękawiczki dołączone do
produktu.
2. Do plastikowego, szklanego lub papierowego naczynia
wlej "Part 2 Developer Cream" w ilości ziarnka grochu.
3. Następnie wlej do tego samego naczynia "Part 1
Activator" w ilości ziarnka grochu. Za pomocą wacika
zmieszaj obie substancje, aby utworzyć równomierny
krem. Zakręć butelki nakrętkami.
4. Nałóż preparat za uchem, na powierzchni 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.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie stosować u dzieci. Nigdy nie 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. Niewykorzystaną
mieszaninę należy natychmiast wyrzucić.

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. Potrzebny Ci będzie plastikowy
grzebień z szerokimi zębami do rozprowadzenia produktu na
włosach oraz, jeśli to możliwe, folia spożywcza (lub mały
plastikowy woreczek) do owinięcia włosów na czas procesu
działania produktu. Zawsze zakładaj rękawiczki dołączone do
produktu. Jeśli masz bardzo gęste lub długie włosy, możesz
potrzebować dwóch opakowań zmywacza Decolour Remover
od Scott Cornwall®.

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 NIEZWŁOCZNIE
PO WYKONANIU SKÓRNEJ PRÓBY
UCZULENIOWEJ WYKONAJ TEST KOLORU NA
MAŁYM KOSMYKU WŁOSÓW.
1. Otwórz saszetkę "Precolour Clarifier", zwilż pasmo
włosów i nałóż na nie "Precolour Clarifier" w ilości ziarnka
grochu. Spień, po czym spłucz.
2. Następnie wlej "Part 2 Developer Cream" w ilości ziarnka
grochu do plastikowego, szklanego lub papierowego
naczynia.
3. Następnie wlej do tego samego
naczynia "Part 1 Activator" w ilości
ziarnka grochu. Za pomocą
wacika zmieszaj obie substancje,
aby utworzyć równomierny
krem. Zakręć butelki nakręt
kami.
4. Za pomocą wacika nanieś
zmieszany krem na
niewielki kosmyk
włosów.
5. Pozostaw na włosach,
zgodnie z krokami 4-5. Nie
używaj balsamu "Conclude
Balm", jak opisano w kroku 6.
Zamiast tego użyj zwykłego
szamponu i odżywki, a następnie
wysusz włosy i sprawdź rezultaty.
6. Może być wymagane więcej niż jedno zas
tosowan ie zmywacza SC Decolour Remover,
jeżeli nie nastąpiło pełne usunięcie koloru. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji „Pytania i odpowiedzi” niniejszej
ulotki.
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KROK 1 – PRZYGOTOWANIE WŁOSÓW
PRZY UŻYCIU PRECOLOUR CLARIFIER

Precolour Clarifier firmy Scott Cornwall® to
specjalny zabieg mający na celu usunięcie
nagromadzonych zanieczyszczeń z
powierzchni włosa oraz stworzenie
idealnego PH włosów dla optymalnej skuteczności
dalszych zabiegów. Zawsze bezpośrednio przed
zastosowaniem preparatu Decolour Remover należy
zastosować Precolour Clarifier. Przed użyciem zmywacza
należy użyć 50% zawartości
Precolour Clarifier, a
pozostałe 50% po
usunięciu farby,
przed ostatnim
etapem jakim
jest użycie
balsamu
Conclude
Balm.

• Płucz włosy
ciepłą wodą
przez kilka
minut. Osusz
delikatnie włosy
ręcznikiem, tak aby
były mokre, ale nie
ociekały wodą.
• Otwórz saszetkę
Precolour Clarifier i
wyciśnij 50% żelu na
dłoń. Pozostałe 50%
zawartości saszetki odłóż w bezpieczne miejsce.
• Rozprowadź żel Clarifier na włosach, tworząc pianę od
nasady aż po końce.
• Odczekaj 5 minut.
• Spłukuj pianę z włosów przez kilka minut.
• Osusz włosy ręcznikiem i delikatnie (ale dokładnie)
rozczesz.
Uwaga. To normalne, że po oczyszczeniu włosy są
splątane. Nie nakładaj na włosy żadnej odżywki ani innych
produktów. Po rozczesaniu włosów od razu przejdź do
kroku drugiego.
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KROK 2 - MIESZANIE SKŁADNIKÓW
DECOLOUR REMOVER
Przed odkręceniem nakrętek i
wymieszaniem składników należy
wstrząsnąć obiema butelkami.

• Załóż rękawiczki i zabezpiecz
ramiona ręcznikiem lub peleryną.
• Odkręć butelkę zawierającą
"Part 2 Developer". Przelej
cały roztwór "Part 1
Activator" do butelki
zawierającej "Part 2
Developer".
• Mocno przykręć dyszę
aplikatora do butelki "Part 2
Developer".
• Energicznie potrząsaj butelką
"Part 2 Developer" przez 1 minutę,
aby dokładnie wymieszać i
zaktywizować składniki zmywacza.
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KROK 3 – NAKŁADANIE PREPARATU

Upewnij się, że po zabiegu
oczyszczania w kroku 1 i
przed nałożeniem
zmieszanych składników
zmywacza włosy są
dokładnie rozczesane.
• Wyciśnij niewielką ilość
zmieszanego preparatu
Decolour na dłoń w
rękawiczce i lekko rozetrzyj
w dłoniach.
• Zacznij od nakładania produktu
na włosy od połowy ich długości
i na końcówki lub na miejsca, które
są najciemniejsze i wymagają
usunięcia największej ilości farby.
• Wmasuj preparat we włosy kciukiem i
palcem wskazującym, aby zapewnić
dokładne ich pokrycie. Nie martw się,
jeśli produkt dostanie się na włosy o
naturalnym kolorze lub na cebulki
włosów, ponieważ ten zabieg będzie
miał wpływ tylko na sztucznie zafarbowane obszary
włosów.

• Użyj plastikowego grzebienia o szeroko rozstaw
ionych zębach, aby rozprowadzić preparat na włosach.
• Po nałożeniu preparatu zawiń włosy w folię, aby
zatrzymać ciepło i ułatwić usuwanie cząsteczek farby.
• Dla dodatkowego kaomfortu i zatrzymania ciepła, po
zawinięciu włosów w folię, zawiń je w ręcznik lub
turban.
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KROK 4 – CZAS OCZEKIWANIA
Uwaga. Podczas oczekiwania na zadziałanie
produktu na włosach można sprawdzać
postępy. Preparat Scott Cornwall® jest
aktywny do 1 godziny i nie uszkadza ani nie
pogarsza stanu włosów.

USUWANA FARBA

CZAS

Usuwanie niepożądanych odcieni, np. popielatego
blondu, miedzi, beżu itp.

15 minut

Usuwanie niedawno
nałożonej farby

20-25 minut

Usuwanie ciemnej lub nawarstwionej farby

40-50 minut
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KROK 5 – SPŁUKIWANIE I PONOWNE
MYCIE
Po upłynięciu odpowiedniego czasu
pracy produktu na włosach, przystąp do
ich płukania:

• Pod ciepłą bieżącą wodą spłucz preparat Decolour z
włosów, tak jakby to była zwykła odżywka.
• Do spłukiwania używaj dość ciepłej, ale niezbyt gorącej
wody i płucz włosy to przez co najmniej trzy do pięciu
minut, w zależności od ich długości i gęstości.
• Po spłukaniu lekko osusz włosy ręcznikiem.

• Teraz wyciśnij pozostałe 50% saszetki
Precolour Clarifier na dłoń i rozprowadź na
włosach, tworząc obfitą pianę.
• Wmasuj Precolour Clarifier na całą długość
włosów przez 1 minutę.
• Następnie płucz włosy aż do uzyskania czystej
wody przez kolejne 1 do 2 minut.
• Po spłukaniu osusz włosy ręcznikiem, aby
usunąć nadmiar wilgoci.
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KROK 6 - WZMACNIANIE PRZU UŻYCIU
CONCLUDE BALM ZABIEG
WZMACNIAJĄCY
Proces ten normalizuje i wzmacnia
włókna włosów.

Uwaga: Przed ponownym użyciem
plastikowego grzebienia z szerokimi zębami upewnij
się, że jest on dokładnie wypłukany z pozostałości
Decolour Remover.
• Przed nałożeniem produktu włosy powinny być
osuszone ręcznikiem i nie ociekać wodą.
• Otwórz saszetkę z balsamem wzmacniającym
Conclude Balm i wyciśnij balsam na dłoń.
• Nałóż obficie balsam na wilgotne włosy, a następnie
dokładnie przeczesuj je od nasady aż po same końce
przez 1 minutę, rozprowadzając balsam na całej
długości włosów.
• Pozostaw na włosach na kolejne 5 minut, aby produkt
zadziałał, a następnie ponownie spłukuj przez 1
minutę. Jest to ostatni etap usuwania farby z włosów.
MASKA WZMACNIAJĄCA
PEŁNE WIĄZANIE
Jeśli chcesz zastosować
głębszą kurację
wzmacniającą wiązania,
nałóż Conclude Balm (jak
wyżej) i przeczesz
włosy.
Po nałożeniu balsamu
owiń włosy folią
spożywczą i pozostaw
na 30 minut, a
następnie spłucz. Ten
intensywny,
30-minutowy zabieg
wzmacniający działa
głęboko we włóknach
włosa i jest szczególnie
polecany do włosów
wrażliwych.
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P) Czy Decolour Remover jest wybielaczem
O) Nie, środek ten jest ruduktorem. Reduktor jest
przeciwieństwem wybielacza, który jest
utleniaczem. Utleniacze rozszerzają i rozjaśniają
cząsteczki, natomiast reduktory obkurczają i
rozdzielają cząsteczki W przypadku zmywacza
Decolour 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 Remover rozjaśni moje naturalne,
niefarbowane włosy?
O) Nie, zmywacz Decolour Remover wywołuje efekt
wyłącznie w cząsteczkach sztucznych
pigmentów. W przypadku stosowania na
włosach naturalnych nie będzie widać żadnych
rezultatów.
P) Czy Decolour 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 środek
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 wynikuprocesu
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
poprzednie 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.

P) Czy Decolour 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 producen
tem tego produktu w celu uzyskania
porady. Jeśli okaże się, że barwnik wyblakł,
ale nie zmył się całkowicie, użyj środka
Decoloru Stripper.

P) Czy po użyciu Decolour 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 do usuwania farby z włosów z
reduktorem, 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 Remover?
O) Bezpośrednio po zastosowaniu środka
Decolour Remover można użyć dowolnego
produktu, który nie zawiera nadtlenku
wodoru. Są to między innymi:
• 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)
• Barwione Suche Szampony

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KOREKCJI KOLORÓW
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZBYT
CIEPŁEGO ODCIENIA
Jak wyjaśniono, 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
Stosowanie odcieni Colour Restore 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.

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 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 Remover, aż do
całkowitego usunięcia
czerni.
Uwaga: Należy pamiętać,
że niektóre marki farb
mogą stosować barwniki
bezpośrednie w swoich
czarnych barwnikach.

REDUKCJA KOLORU I CZYSZCZENIE KOLORU

SCOT

Sztuczna farba nie zawsze musi być usuwana z włosów
w 100%. Czasami odcień może być (ogólnie) dobry, ale
może być po prostu zbyt ciemny lub zbyt
intensywny
SCOTT
CORNWALL®
(zbyt popielaty lub jaskrawy). Zastosowanie środka
Colour Reduction pozwoli Ci dopracować istniejący
kolor włosów, bez 100% usuwania farby z włosów. Kilka
wskazówek dotyczących redukcji koloru i czyszczenia SCOT
koloru
1. Redukcja koloru powinna być zawsze przeprowadzana
®
na wilgotnych lub mokrych włosach.SCOTT
Jest tak CORNWALL
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 SCOT
jaskrawy lub zbyt ciemny koloru, im wcześniej
zastosujesz Decolour Remover i "zredukujesz" kolor,
tym lepiej. Najpierw oczyść włosy, aby usunąć
®
SCOTT
CORNWALL
bariery utworzone przez odżywki, a następnie nałóż na
mokre włosy preparat Decolour Remover. Nowy
trwały efekt kolorystyczny powinien ulec
zredukowaniu w ciągu kilku minut.

SCOT

3. Jeśli chcesz w łagodny sposób usunąć nadmiar farby
nagromadzonej na włosach, musisz po prostu oczyścić
je z farby. Najpierw zmieszaj Decolour Remover, a
SCOTT
CORNWALL®
następnie wmasuj we włosy szampon
oczyszczający.
Następnie nałóż (dłońmi) zmieszany preparat do
usuwania farby bezpośrednio na włosy i spień go.
Masuj włosy pianą przez
SCOT
maksymalnie 5 minut, a
następnie spłucz, po czym
umyj ponownie szamponem
oczyszczają cym (bez
®
SCOTT
CORNWALL
zmywacza), a następnie
zastosuj swoją
zwykłą odżywkę.
Powinnaś
SCOT
zauważyć,
że ten łagodny
pieniący się
płyn do
SCOTT CORNWALL®
usuwania
koloru
delikatnie
usuwa nadmiar
SCOT
nagromadzonej farby, bez
znacznego zmniejszania lub
usuwania sztucznego koloru. Tę
procedurę można powtórzyć kilka SCOTT CORNWALL®
razy, aby uzyskać pożądany
odcień.

SCOT

ORNWALL®

SCOTT CORNWALL®

www.scottcornwall.com

SCOT

ARTYKUŁY
I PORADY
®
SCOTT CORNWALL
SCOTT CORNWALL®

Na mojej stronie internetowej zamieściłem
ORNWALL
SCOT
wiele artykułówSCOTT
i treściCORNWALL
technicznych.
Znajdziesz tu sporo informacji nie tylko o
środkach
Decolour
Remover,
ale
także
o
SCOTT CORNWALL
CORNWALL
innych
sprawach związanych zSCOTT
farbowaniem
włosów i problemami z włosami.
®

®

®

ORNWALL®

®

SCOTT CORNWALL®

SCOT

W osiągnięciu celu, jakim są piękne włosy
może
pomóc
wiedza na ich temat
i CORNWALL
SCOTT
CORNWALL
SCOTT
zrozumienie. Dlatego gorąco polecam
zajrzenie na moją stronę i zapoznanie się z
artykułami. Zawsze
odpowiem na SCOT
ORNWALL
SCOTT chętnie
CORNWALL
wszelkie pytania, jakie się mogą pojawić.
®

®

®

®
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Serdecznie pozdrawiam
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ORNWALL®

SCOTT CORNWALL®

SCOT

SCOTT CORNWALL®

SCOTT CORNWALL®

SCOT

/ScottCornwallHair

®
®
SCOTT CORNWALL
SCOTT
CORNWALL
www.ScottCornwall.com

SCOTT CORNWALL®

SCOTT CORNWALL®

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

ORNWALL®

SCOT
ND/05.08.22

ORNWALL®

/ScottCornwall
SCOTT CORNWALL®
/ScottCornwall

SCOTT CORNWALL®

SCOT

