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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS TVÅ GÅNGER INNAN
ANVÄNDNING

Hair Colour Correction är en behandling
för att antingen dölja eller ta bort en
oönskad hårfärg.
Scott Cornwall® Decolour Remover
använder den senaste tekniken för att
inte bara permanent ta bort konstgjorda
hårpigment, utan också stärka
bindningarna i ditt hår med ett
aminosyrakomplex.

För mer information, vänligen besök
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair

/ScottCornwall
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VIKTIGT - HUDALLERGITEST:
VÄNLIGEN UTFÖR ETT HUDALLERGITEST 48
TIMMAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA
PRODUKT, ÄVEN OM DU HAR ANVÄNT Scott
Cornwall® DECOLOUR REMOVER ELLER EN
LIKNANDE PRODUKT 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 MAN UTFÖR ETT HUDALLERGITEST
1. Ta av örhängen. Använd medföljande handskar.
2. Häll ut en mängd stor som en ärta av Part 2 Developer
Cream i en plast-, glaseller pappersskål.
3. Häll ut en mängd stor som en ärta av Part 1 Activator i
samma skål. Använd en bomullstops och blanda ihop
till en jämn kräm. Skruva på locken så att de sitter
säkert på flaskorna.
4. Applicera en klick 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 produkten
kan orsaka missfärgning. Du kan exempelvis använda en
gammal handduk för att drapera över axlarna. TIPS: Ta en
sopsäck, klipp upp längs ena sidan och använd som en cape. Du
behöver också en bredtandad plastkam för att kamma igenom
håret och, om möjligt, plastfilm (eller en liten plastpåse) för att
täcka över håret under verkningsprocessen. Använd alltid
medföljande handskar.
Om du har väldigt tjockt eller långt hår kan du behöva två
förpackningar Scott Cornwall® Decolour Remover.

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. Öppna påsen med Precolour Clarifier. Fukta en hårslinga
och applicera en mängd Precolour Clarifier stor som en ärta
i håret. Arbeta in till ett lödder och skölj.
2. Häll sedan en mängd stor som en ärta av
Part 2 Developer Cream i en plast-,
glas- eller pappersskål.
3. Häll en mängd stor som en ärta av Part
1 Activator i samma skål. Använd en
bomullstops och blanda ihop till en
jämn kräm. Skruva tillbaka locken
på flaskorna.
4. Använd en bomullstuss och
applicera den blandade
krämen på hårslingan.
5. Låt det verka enligt steg
fyra till fem. Använd inte
avslutningsbalsam, som
beskrivs i steg sex, utan använd
istället ditt vanliga schampo och
balsam. Torka sedan håret och
kontrollera resultatet.
6. Om fullständig borttagning inte har
skett, kan mer än applicering av SC
Decolour Remover behövas. Läs
vidare i Frågeavsnittet i denna
broschyr.
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STEG ETT – FÖRBEREDELSE MED
PRECOLOUR CLARIFIER

Scott Cornwall® Precolour Clarifier är en
specialbehandling framtagen för att ta
bort ansamlingar och rester från hårytan
och skapa ett perfekt pH i håret för
optimal effekt av tekniska behandlingar. Använd alltid
Precolour Clarifierbehandlingen direkt innan du ska
applicera Decolour Remover. Du kommer att använda
50% av den (inkluderade) Precolour
Clarifier-behandlingen före borttagning och
resterande 50% efter
färgborttagningen och
före det sista steget
med
avslutningsbalsam
(Conclude
Balm).

• Skölj håret
med varmt
vatten i några
minuter.
Handdukstorka
sedan håret lätt så
att det fortfarande
är blött men inte
droppar.
• Öppna Precolour
Clarifier-påsen och
krama ut 50% av gelén i
handflatan. Förvara de återstående 50% i påsen, ställ den
säkert så att inget rinner ut.
• Massera in Clarifier-gelen genom hela håret, skapa ett
lödder från rot till topp.
• Vänta 5 minuter.
• Skölj i några minuter så att allt lödder rensas ur håret.
• Handdukstorka och kamma försiktigt (men genom hela
håret).
OBS! Det är normalt att håret blir trassligt efter denna typ
av behandling. Applicera inte något balsam eller andra
produkter i håret. Efter kamning, gå direkt vidare till steg
två.
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STEG TVÅ – SÅ BLANDAR DU
DECOLOUR REMOVER
Skaka båda flaskorna ordentligt innan
du skruvar av locken och blandar
dem.

• Ta på dig handskarna och täck
över axlarna med en
handduk eller cape.
• Skruva av locket på Part 2
Developer-flaskan. Häll all
Part 1 Activator-lösning i Part
2 Developer-flaskan.
• Skruva fast applikatormun
stycket på Part 2
Developer-flaskan.
• Skaka om Part 2
Developer-flaskan kraftigt i 1
minut för att ordentligt blanda
och aktivera Decolour-blandningen.
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STEG TRE – APPLICERA
Kom håg att kamma det fuktiga
håret efter Step One Clarifying
Treatment och före applicering av Decolour-blandningen.

• Krama ut en liten mängd av
Decolour-blandningen i din
handskklädda handflata,
gnugga ihop handflatorna
lätt.
• Börja med att applicera
mitt på hårlängderna och
ner mot topparna, eller de
områden som är mörkast eller
som behöver mest färgborttagning.
• Massera in blandningen i håret med
tummen och pekfingret så att allt
täcks fullständigt. Bli inte orolig om
produkten kommer i kontakt med den
naturliga hårfärgen eller rötterna
eftersom endast artificiellt färgade
områden kommer att bli behandlade.

• Använd en bredtandad plastkam för att kamma in
blandningen i hela håret.
• När det väl applicerats, linda in håret i plastfilm för
att stänga in värmen och underlätta avlägsnandet av
färgmolekylerna.
• För ytterligare bekvämlighet och värmeinstängning,
linda in håret i en handduk eller turban ovanpå
plastfilmen.

4

STEG FYRA – VERKAN
OBS! Under verkningstiden kan du
kontrollera vilken effekt som uppnåtts, Scott
Cornwall® förblir aktiv i upp till 1 timme och
kommer inte att skada eller äventyra hårets
tillstånd.

BORTTAGNING AV FÄRG

TID

Borttagning av oönskade
toner t.ex. askblond, koppar,
beige etc.

15 minuter

Borttagning av nyligen
applicerad färg.

20-25 minuter

Borttagning av mörk eller
uppbyggd färg.

40-50 minuter
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STEG FEM – SKÖLJNING OCH NY
DJUPRENGÖRING
När hela verkningstiden har gått, är det
dags för sköljning:

• Använd varmt rinnande vatten för att skölja ur Decol
our-blandningen ur håret på samma vis som du gör med
ett vanligt balsam.
• Använd hett men behagligt vatten för att skölja i minst
tre till fem minuter, beroende på hårets längd och
tjockhet.
• Efter sköljning, handdukstorka lätt.

• Kläm nu ut de återstående 50% i Precolour
Clarifier-påsen i handflatan och applicera i
hela håret, skapa ett ordentligt lödder.
• Massera Precolour Clarifier i hela håret under 1
minut.
• Skölj nu håret tills vattnet blir klart, i
ytterligare 1 till 2 minuter.
• Efter sköljning, handdukstorka för att avlägsna
överflödig fukt.
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STEG SEX – BEHANDLING MED
BINDNINGSSTÄRKANDE
AVSLUTNINGSBALSAM
Denna process normaliserar och stärker
hårfibrerna.

OBS: Se till att den bredtandade plastkammen är
ordentligt sköljd så att inga Decolour Removerrester
finns kvar innan du använder den igen.
• Se till att håret är handdukstorrt och inte droppar
vatten innan applicering.
• Öppna påsen Conclusion Balm Bond Strengthening
och kläm ut balsamet i handflatan.
• Applicera generöst balsamet i det fuktiga håret och
kamma sedan noggrant igenom från rötterna till
topparna under 1 minut så att balsamet appliceras
ordentligt i hela håret.
• Låt verka ytterligare 5 minuter innan du sköljer igen,
under 1 minut. Detta avslutar din hårfärgsborttagning.
BEHANDLING MED BINDNINGSSTÄRKANDE INPACKNING
Om du vill ha en djupare
bindningsstärkande
behandling, applicera
avslutningsbalsamet
Conclude Balm (enligt
ovan) och kamma in
det i hela håret.
Men efter applicering,
linda in håret i plastfilm
och låt verka i 30
minuter innan du
sköljer. Denna intensiva
30-minuters inpackning
verkar djupt in i
hårfibrerna och är särskilt
bra för känsligare hårtyper.
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Fråga) Är Decolour 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 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 Remover göra mitt naturliga
icke-färgade hår ljusare?
Svar) Nej, Decolour 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 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 ha 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 peroxidstyrkan hos utvecklarpro
dukten i vissa färgningsprodukter eller
färgningsprodukter som tidigare använts på
håret. Se tipsen på hur du hanterar oönskade
varma hårtoner.

Fråga) Kan Decolour 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.

Fråga) Kan jag färga om direkt efter att jag har
använt Scott Cornwall® Decolour
Remover?
Svar) Du bör vänta minst 7 dagar och 3 tvättar
innan du applicerar någon peroxidbaserad
färgningsprodukt på håret, efter varje
applicering av en hårfärgborttagningsmedel
innehållande reduktionsmedel.
Produkter du bör undvika i 7 dagar är
permanenta hårfärger, blekmedel,
uppljusande produkter och
peroxidbaserade halvpermanenta
hårfärger. Om du är osäker, läs
innehållsförteckningen på produkten du vill
använda för att kontrollera om den
innehåller "väteperoxid". 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 Remover?
Svar) Alla produkter som inte innehåller
väteperox id kan användas omedelbart
efter att du använt Decolour Remover.
Dessa inkluderar:
• Alla Färgåterställningsnyanser
• Omedebara Färgåterställningar Med
Tonerspray
• Blå-/lila-/silverschampo
• Tillfälliga Hårfärgningsprodukter (Utan
Peroxid)
• Äkta Halvpermanenta Hårfärgningar
(Utan Peroxid)
• Färgade Torrschampon

TIPS FÖR FÄRGKORRIGERING
SÅ HANTERAR DU 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
exponerad varm ton i din naturliga färg finns det
flera alternativ som du kan använda direkt:
Använd färgåterställningsnyanser i svalare
toner Använd färgåterställningsnyanser
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 Conclude
Balm.
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.

TA BORT SVART

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 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
Remover, tills det svarta är
borta.
OBS: Tänk på att vissa
märken kan använda direktverkande färger i sina
svarta hårfärger.

FÄRGREDUCERING & FÄRGDJUPRENGÖRNING

SCOT

Du behöver inte alltid ta bort en konstgjord hårfärg till
®
100%. Ibland kan nyansen vara (övergripande)
OK,
SCOTT CORNWALL
men kanske bara för mörk eller för ljus (som
exempelvis för grådaskig eller för klar). Med en
färgreducering kan du finjustera din befintliga hårfärg
SCOT
utan att behöva ta bort resultatet till 100% från ditt
hår. Några tips om färgreducering och
färgdjuprengörning:
®
SCOTT
CORNWALL
1. En färgreducering bör alltid utföras på vått eller

fuktigt hår. Detta för att du vill späda ut
remover blandningen så att den kan glida snabbt &
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
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 Remover i vått hår. Du bör se en ny,
permanent färgreducering på några minuter.
SCOT

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