
                                                                                               
 

  

CRAZY COLOR VAALENNUSPAKKAUS 

Vaalennuspakkaus, jolla voidaan vaalentaa hiuksia ennen Crazy Color -

värin tai muun hiusvärin käyttöä, jolloin tulos on entistäkin mahtavampi. 

LUE AINA VAROITUKSET JA OHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ. 

Tuote sisältää ainesosia, jotka saattavat aiheuttaa ärtymystä. 

Suortuvatesti 

Ennen kuin tuotetta käytetään koko hiuksiin, on tärkeää tehdä 

suortuvatesti, sillä tuote saattaa aiheuttaa ärtymystä. Testi kertoo myös 

vaikutusajan, jolla saat halutun lopputuloksen.  

Käytä aina käsineitä ja sekoita aine mukana tulevassa muoviastiassa. 

Avaa vaalennusväripussi ja laita ½ teelusikallista jauhetta sekoitusastiaan. 

Sekoita mukaan niin paljon Renbow 30 Vol. Cream peroxide -kehitettä, 

että koostumus on voidemainen. Valitse puhdas ja kuiva hiussuortuva, 

johon teen testin, ja pidä muut hiukset erillään testisuortuvasta. Levitä seosta hiusten juuresta latvaan noudattaen 

alla annettuja ohjeita. Varo, että ainetta ei joudu muihin hiuksiin. Tarkista suortuva vaikutusaikaohjeiden 

mukaisesti. Kun haluttu värisävy on saavutettu, huuhtele suortuva huolellisesti haalealla vedellä, pese sampoolla ja 

kuivaa pyyhekuivaksi. Hävitä käyttämättä jäänyt aine ja pese ja kuivaa sekoituskulho seuraavaa käyttökertaa varten. 

Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin jatkat värjäämistä. Älä jatka värjäämistä, jos haitallisia oireita ilmaantuu. 

(Katso lisätietoja kohdasta varoitukset).  

 

Valmistelu ja levitys 

Käytä pakkauksessa olevia käsineitä. Avaa vaalennusväripussi ja tyhjennä sen sisältö kokonaan sekoitusastiaan. Vältä 

ihokontaktia ja jauheen hengittämistä.  

Lisää kehite vaalennusaineeseen ja sekoita siveltimellä, kunnes seos on voidemaista. (Ohje: 100 ml peroksidia ja 50 g 

vaalennusjauhetta).  

Levitä seos tasaisesti kuiviin, pesemättömiin hiuksiin. Anna vaikuttaa.  

Vaikutusaika 

Hiustesi luonnollinen väri määrittää vaikutusajan. Alla olevassa taulukossa annetut ajat kertovat, miten kauan 

värjäämättömillä hiuksilla kestää saavuttaa värittömän vaalea, keltainen sävy.  

Hiusten luonnollinen väri Vaikutusaika 

Keski- tai tummanvaalea  20 - 50 minuuttia 

Vaaleanruskea   20 - 60 minuuttia 

Keskiruskea   20 - 80 minuuttia 

Tummanruskea   20 - 90 minuuttia 

 

Tarkista hiussuortuvasta värin sävy aina 10 minuutin välein ensimmäisten 20 minuutin jälkeen. Sävy on helppo 

tarkistaa poistamalla seos suortuvasta kostealla liinalla. Jos haluttua värisävyä ei ole vielä saavutettu, lisää seosta 

suortuvaan ja anna vaikuttaa. Tarkista edelleen 10 minuutin välein, että tuloksesta ei tule liian vaalea.  

 

 



                                                                                               
 

 

Huuhtelu 

Kun olet tyytyväinen sävyyn, pese hiukset huolellisesti sampoolla ja huuhtele perusteellisesti lämpimällä vedellä 

(vältä aineen joutumista silmiin: katso varoitukset). 

 

VAROITUKSET: 

Käytä tuotetta aina käyttöohjeiden mukaisesti. 

Pidä vaalennusjauhepussi suljettuna käyttöön saakka ja säilytä tuotetta viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta 

auringonvalosta. Avaa varovaisesti ja vältä hengittämästä sisään. Hakeudu lääkäriin, jos hengität tuotetta 

vahingossa, eivätkä oireet eivät häviä välittömästi.  

Sisältää vetyperoksidia. Käytä aina kumi- tai muovikäsineitä käsitellessäsi tuotetta. Älä levitä peroksidia suoraan 

hiuksiin. 

Vältä aineen joutumista silmiin. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vähintään 10 minuutin ajan ja 

hakeudu lääkäriin. 

Suortuvatestin tekeminen ennen tuotteen käyttöä on suositeltavaa mahdollisten reaktioiden välttämiseksi. Jatka 

käyttöä vain jos haitallista reaktiota ei synny. Suortuvatesti kertoo myös vaikutusajan. Katso suortuvatestin ohjeet.  

Älä syö, juo tai tupakoi käsitellessäsi tuotetta. Älä käytä metallisia välineitä (kuten sekoitusastiaa), kun sekoitat 

ainetta. Valmista seos hyvin tuuletetussa tilassa. Älä käytä tuotetta, jos päänahkasi on ärtynyt tai siinä on haavoja 

tai naarmuja. Älä vaalenna vaurioituneita tai hentoja hiuksia. Älä käytä, jos olet aiemmin saanut reaktion 

vaalennustuotteista. Älä käytä kulmakarvoihin tai silmäripsiin. Hävitä aina käyttämättä jäänyt seos. Vain ulkoiseen 

käyttöön.  

Suojaa vaatteet ja huonekalut roiskeilta. 

Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

Varmista aina, että edellisestä hiuskäsittelystä on kulunut vähintään 14 päivää, ennen kuin käytät tuotetta. Jos olet 

epävarma tuotteen käytöstä, pyydä kokenutta henkilöä avuksesi. 
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