
ORGANICS PHARM ORGANICS COLOR 
 

POSTUP PŘI POUŽITÍ 
 
 

PŘEDBĚŽNÝ TEST CITLIVOSTI: V některých případech může použití kosmetických přípravků vyvolat u 
mimořádně citlivých osob reakce alergického charakteru, doporučujeme proto připravit malé množství barvící 
směsi složené z jedné lžičky barvy Organics Color a stejného množství AKTIVÁTORU a nanést tuto směs na 
pokožku za uchem nebo do loketní jamky. Nechte zaschnout a vyčkejte 48 hodin, než pokožku omyjete. Pokud 
se v průběhu doby působení neobjeví žádné abnormální reakce (otok, zčervenání, svědění), je možné bez 
jakýchkoliv obav aplikovat barvu Organics Color.  
 
PŘÍPRAVA: 1. Přidejte celý obsah tuby Organics Color do nádobky s AKTIVÁTOREM. Důkladně protřepejte tak, 
aby se jednotlivé složky spojily do homogenní směsi. 2. Potom sejměte krytku hubičky, nasaďte si rukavice a 
začněte okamžitě aplikovat směs. 3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Takto vytvořená směs je určena na jedno jediné 
použití a musí být beze zbytku použita. Případné zbytky směsi nelze nadále používat ani skladovat.  
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
 
PRO BARVENÍ CELÉHO OBJEMU VLASŮ: 1. Při nanášení postupujte po malých pramíncích. Za pomoci aplikační 
nádobky naneste barvící směs nejprve na délky a konečky vlasů, a nakonec ke kořínkům. 2. Lehce promasírujte 
tak, aby směs rovnoměrně pokrývala celý objem vlasů, a nechte působit po dobu cca 30 minut. Nevěnujte 
žádnou pozornost barvě barvící směsi, protože nemá vůbec žádný vliv na konečnou barvu, kterou chcete 
dosáhnout. 3. Po uplynutí doby působení tj. 30 – 40 minut, naneste na vlasy malé množství vlažné vody a 
jemně promasírujte. Nechte ještě krátce působit a pak splachujte, dokud odtékající voda není dokonale čistá. 
4. Pro odstranění usazené barvy z pokožky, použijte obsah obou sáčků určených na OŠETŘENÍ PO BARVENÍ, 
nejprve použijte šampon Color Save Shampoo, rovnoměrně jej vmasírujte do celého objemu vlasů a pečlivě 
spláchněte. Následně použijte kondicionér Color Save Conditioner, promasírujte, nechte působit několik minut 
a pak důkladně opláchněte vydatným množstvím vody.  
  
PRO DOBARVOVÁNÍ ODROSTŮ: Při nanášení postupujte po malých pramíncích. Naneste přibližně polovinu 
barvící směsi ke kořínkům vlasů a nechte působit cca 20 minut. Po uplynutí uvedené doby působení naneste 
zbytek barvící směsi rovnoměrně na délky a konečky vlasů, jemně promasírujte. Vyčkejte dalších 10 minut a 
pak postupujte podle návodu uvedeného v předchozím odstavci.  
 

 
PRO UCHOVÁNÍ ZÁŘIVÉHO LESKU BARVY AŽ DO PŘÍŠTÍHO BARVENÍ,  

DOPORUČUJEME MÝT VLASY ŠA;MPONEM A KONDICIONÉREM COLOR SAVE  
 
 
VÝBĚR BARVENÉHO ODSTÍNU: ORGANICS COLOR se svou pestrou škálou nádherných odstínů zajišťuje dosažení 
kýženého výsledku pro jakoukoliv Vaši potřebu. Pokud Vaše vlasy netrpí nějakou anomálií a nebyly v minulosti 
vystaveny zvláštním chemickým úpravám (ondulace, odbarvení apod.), můžete se řídit následujícími pokyny: 
Pokud chcete zachovat Vaši přirozenou barvu u výrazně prošedivělých vlasů (tj. minimálně 50%) použijte odstín 
podobný Vašemu. Pokud chcete Vaši barvu ztmavit nebo je podíl šedých vlasů vyšší než 50%, použijte tmavší 
odstín.  

 


