
Návod na použitie  

 KROK 1     

Po nanesení prekryte  plastovou čiapkou.

Doba pôsobenia
•  Odstránenie svetlých odtieňov alebo nežiadúcich tónov: 5 – 15 minút bez použitia tepla

•  Často kontrolujte vlasy, či už bol dosiahnutý žiaduci výsledok.

 KROK 2    Keď už bola dosiahnutá požadovaná farba, oplachujte celých 5 minút (krátke vlasy, dlhé vlasy 

KROK 3    Post Eraser (diel 3)
oxidácii. Tiež vám indikuje či sú vo vlasoch ešte nejaké umelé molekuly farby, ktoré neboli odstránené. 

Poznámka: Ak sa vám zdá, že po nanesení Post Erasera vlasy stmavli, je to indikáciou, že vo vlasoch naďalej 

suché vlasy.

•  Eraser môže byť použitý tak často ako je nutné až pokiaľ bude dosiahnutý požadovaný výsledok.

Opätovné Farbenie hneď po odstránení farby Eraserom

inštrukcií výrobcu.
•  NEPOUŽÍVAJTE tónovaciu farbu na znovuzafarbenie vlasov po použití Erasera.

DÔLEŽITÉ

Používajte rukavice
Neaplikujte na pokožku.

Nepoužívajte Eraser na vlasy farbené hennou, metalickými soľami alebo ozajstnými semi-permanentnými farbami.

Otázka: Môžem proces zopakovať aj po tom, ako som použila Post Eraser?
Odpoveď: Áno.
Otázka:
Odpoveď: Toľkokrát, koľkokrát je to nutné na dosiahnutie požadovaného výsledku.
Otázka:
Odpoveď:
Otázka: Môžem použiť Infiniti Satén na znovu zafarbenie?
Odpoveď: Nie. Infiniti Satén Aktivačný krém (2.8%) spôsobí tmavší výsledok ako by ste si želali.
Otázka: Môžem použiť Infiniti s Converterom na znovu zafarbenie?
Odpoveď: Nie. Converter je oxidant, ktorý môže spôsobiť tmavší výsledok ako ste požadovali.
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ERASER
Sú dni, keď si želáme, aby sa naše vlasy dali vrátiť 
naspäť do svojej predchádzajúcej farby 

Eraser je revolučný, bez-odfarbovací odstraňovač farby na všetky permanentné 

Čo sa deje pri aplikácii permanentnej vlasovej farby
Umelé farbenie sa deje za pomoci malých bezfarebných molekúl nazývaných „medzičlánky“. Keď sa tieto 

Ak chceme odstrániť tieto veľké molekuly, musíme ich veľkosť zredukovať natoľko, aby boli schopné „odísť“ 

vlasov je počas tohto procesu zlepšený.

Jedinečnou vlastnosťou Erasera je použitie redukujúceho činidla, ktoré je momentálne tým najefektívnejším na 

Kondícia vlasov
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