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mng АШИГЛАХАД ЧУХАЛЧИЛЖ

1
arm Օգտագործման ցուցումներ

АНХААРАХ! ЗААВАР:
Хэрэглэхийн өмнө Зааврын ар талд байгаа "АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА" хэсгийг анхааралтай уншина уу. Хэрэв Та өмнө нь энэ болон бусад үсний
будаг хэрэглэж байсан бол ямар ч тохиолдолд харшлын сорил тавьж (ар талыг
үзнэ үү) шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг шалгаарай. Бүтээгдэхүүнийг хольсны
дараа шууд түрхээрэй.

Ուշադրություն, կարևոր է:
Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք ցուցումների թերթիկի հետևի մասում
գտնվող «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» հատվածը: Ամեն դեպքում կատարեք
ալերգիայի թեստ (տե՛ս հակառակ կողմում), եթե նույնիսկ նախկինում օգտագործել
եք այս կամ այլ մազերի ներկեր: Պատրաստի խառնուրդը քսեք պատրաստելուց
անմիջապես հետո։

1. БЭЛТГЭЛ АЖИЛ:
Будахаасаа өмнө хугацааг хянах боломжтойгоор хувцас ба бугуй цагийг хамгаалах
зориулалттай нөмрөг хэрэглэнэ. SYOSS COLOR-будгийг угаагаагүй хуурай үсэнд
түрхэх хэрэгтэй.

2. ХОЛЬЦ БЭЛТГЭХ:

1. Նախապատրաստական աշխատանք

Նախքան ներկելը, ձեր հագուստը պաշտպանելու համար պատրաստեք թիկնոց,
ինչպես նաև ժամացույց՝ ներկի ազդեցության ժամանակին հետևելու համար: SYOSS
COLOR ներկը անհրաժեշտ է քսել չոր, չլվացված մազերին։

2. ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Нөмрөг болон хос бээлий өмс. Эмультэй савны тагийг онгойлгоно. Будагтай савыг
түүний таглаанд байгаа зүү мэт толгойгоор цоолж нээнэ. Будаг-кремийг эмульстэй
саванд хийнэ. Эмульсийн савыг дахин хааж, бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сайтар
холихгүй ба нэгэн төрлийн болтол нь сэгсэрнэ. Дараа нь эмульстэй сав хоёр үзүүр
хэсэгтэй бол тагийг нээх ЭСВЭЛ хэрэв нэг үзүүртэй бол оройг нь хугалж, хольсон
будгийг гаргаж нэн даруй түрхэж эхэлнэ.

Հագեք թիկնոցը և տրամադրված ձեռնոցները: Ետ պտուտակելով բացեք ապլիկատոր
սրվակի գլխիկը: Բացեք ներկող քսուքը՝ թաղանթը ծակելով գլխիկի ներսում գտնվող
սուր մասով։ Ներկող քսուքն ամբողջությամբ սեղմեք ապլիկատոր սրվակի մեջ: Կրկին
փակեք ապլիկատոր-սրվակը և ուժգին թափահարեք այնքան, մինչև խառնուրդը
դառնա համասեռ: Այնուհետև, ետ պտուտակեք ապլիկատորի գլխիկը, եթե այն երկու
մասից է բաղկացած, կամ կտրեք վերին մասը, եթե այն առանձին չէ և անմիջապես
սկսեք ներկի կիրառումը:

АНХААРУУЛГА: Зарим төрлийн будгийн хольцын өнгө түрхэх явцад өөрчлөгддөг. Энэ
будгийн өнгөнд нөлөөлөхгүй.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ներկող խառնուրդի գույնը կիրառման ընթացքում փոխվում է։
Սա չի ազդում ներկման արդյունքի վրա:

3. А ҮСНИЙ УГНААС УРТЫН ДАГУУ ТҮРХЭХ:
Уг хольцыг түрхэгчээс шууд угаагаагүй хуурай үсэнд түрхэнэ.
Холимогийг будсаны дараа 30 минут байлгана.
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 и 10_55: өнгөтэй будагнуудад
45 минут болно.
Хугацаа нь будагнаасаа хамаарна.

3.В УРГАЖ БУЙ ҮСНИЙ УГТ ТҮРХЭХ:
Уг хольцыг түрхэгчээс шууд угаагаагүй хуурай үсэнд түрхэнэ. Энэ төрлийн түрхэлтийг
дараах тохиолдолд ашиглаж болно, хэрвээ:
•	Таны үс урьд нь будагтай байсан ба дахин ургасан болон будсан үсний ялгаа
мэдэгдэхүйц эсвэл
• таны үсний үзүүрүүд бараан болсон гэмтэлтэй.
Будагч хольцны ⅔-г зөвхөн үсний угийн хэсэгт түрхэнэ. Үүнийг хийхийн тулд
түрхэгчийн үзүүрийн тусламжтайгаар хольцыг хутгасан хэсгийг ургаж буй үсний
уганд түрхэж, хурууны үзүүрээр жигд тараана (бээлийг тайлж болохгүй). Бүх дахин
ургасан үсний уганд процедурыг давтана.
Үсний угийн бүх хэсэгт энэ ажиллагааг давтана. Түрхсэн будгийг 20 минутын
турш байлгана. Дараа нь үлдсэн холимгийг үсний бүх урт хэсэгт түрхэж 10 минут
байлгана.
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 и 10_55: дугаартай өнгөний будагнуудад 35 минут байлгана.
Үсний бүх уртад түрхсэн хольцыг 10 минут байлгана.

4. УГААЛТ БА БУДСАНЫ ДАРААХ АРЧИЛГАА:
Шаардлагатай хугацаа дууссаны дараа бага зэргийн бүлээн усаар будгийг угааж
арилгана. Дараа нь усаа тунгалаг болтол усаар зайлна. Усаар зайлсны дараа
шампунаар үсээ угаана. Дараагийн арчилгаа бол тусгайлан боловсруулсан SYOSS
SALONPLEX ангижруулагчаар нойтон үсэнд маск тавина.
2 минут хүлээсний дараа үсээ сайтар угаана.
SYOSS SALONPLEX үсний ангижруулагч нь үсийг дотроос нь сэргээж, эрүүл
гялалзуулж, үсний хугаралтыг багасгаж, будагны тогтоц бэхжилтийг сайжруулах
ба өнгийг тодруулна.
* SALONPLEX-г хэрэглээгүй будсан үстэй харьцуулахад

5. ӨНГӨ АРЧЛАЛТ:
Өнгийг шинэчлэхийн тулд SYOSS бальзам хэрэглэхийг зөвлөж байна. SYOSS
Root Retouch ашиглан будгийн хоорондох буурал үсийг дарна.

3.Ա. ՆԵՐԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱԶԵՐԻ ՈՂՋ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ

Ամբողջ խառնուրդը կիրառեք անմիջապես ապլիկատոր-սրվակից՝ շերտ
առ շերտ, չոր, չլվացած մազերին:
Խառնուրդը թողեք ազդի 30 րոպե։
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 և 10_55 երանգների համար ազդեցության
ժամանակը 45 րոպե է:
Ազդեցության ժամանակը կախված է գունային երանգից:

3.Բ. ՆԵՐԿԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ԱՃԱԾ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻՆ

Պատրաստվի խառնուրդը կիրառեք անմիջապես ապլիկատոր-սրվակից
չոր, չլվացած մազերին: Այս տեսակի կիրառումը անհրաժեշտ է,
•	եթե ձեր մազերը նախկինում ներկված են եղել կայուն ներկով, և աճած
ու ներկված մազերի միջև տարբերությունը նկատելի է կամ,
•	եթե ձեր մազերի ծայրերն ավելի մուգ են կամ վնասված:
Քսեք ներկող խառնուրդի ⅔-ը միայն աճած արմատներին: Դրա համար
մազերի շերտերն առանձնացրեք ապլիկատոր-սրվակի ծայրով և խառնուրդը
մատների ծայրերով հավասարաչափ տարածեք մազաշերտի երկայնքով՝
աճած մազերի արմատների վրա (ձեռնոցները մի հանեք): Կրկնեք նույն
գործողությունը բոլոր աճած արմատների համար:
Խառնուրդը թողեք ազդի 20 րոպե։ Այնուհետև մնացած զանգվածը
տարածեք մազերի ողջ երկարությամբ և թողեք ազդի ևս 10 րոպե։
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 և 10_55 գունային երանգների
համար մազերի արմատներին ազդեցության ժամանակը 35 րոպե է:
Մնացած խառնուրդը քսեք մազերի ողջ երկարությամբ և թողեք գործի ևս 10 րոպե։

4. ՊԱՐԶԱՋՐՈՒՄ և ԽՆԱՄՔ ՆԵՐԿԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

Ներկի ազդեցության ավարտին խառնուրդը քիչ քանակությամբ տաք ջրով
փրփրեցրե՛ք մազերի վրա: Այնուհետև մանրակրկիտ լվացեք մազերն այնքան,
մինչև ջուրը դառնա մաքուր: Վերջում լվացեք մազերը շամպունով:
Հաջորդիվ խնամքի համար մերսելով թաց մազերին տարածեք հատուկ մշակված
SYOSS SALONPLEX կոնդիցիոները: Սպասեք 2 րոպե, ապա մանրակրկիտ լվացեք:
SYOSS SALONPLEX մազերի կոնդիցիոները վերականգնումէ մազերը ներսից,
տալիս է դրանց առթղջ փայլ, քչացնում է մազերի կոտրվածությունը* և
հաղորդում է գույնի կայունությունև փայլ:
* առանց SALONPLEX տեխնոլոգիան կիրառած մազերի հետ համեմատ:

5. ԳՈՒՅՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Գույնը թարմացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել SYOSS
երանգային բալզամը: Սպիտակ մազերը երկու ներկումների միջակայքում
ծածկելու համար կարող եք օգտագործել SYOSS Root Retouch նյութը:

1
mng УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА
Үсний будаг нь ноцтой харшлын урвал үүсгэдэг.
Зааврыг уншаад дагаж мөрдөөрэй. Бүтээгдэхүүн нь 16-аас доош насны хүмүүст зориулагдаагүй болно. Түр зуурын болон хна шивээс хийлгэх нь харшлын урвалын эрсдлийг
нэмэгдүүлдэг.
Үс будаж болохгүй заалт:
– Таны нүүр болон толгой хэсгийн арьсанд тууралт гарч цочирсон, гэмтсэн үед,
– Хэзээ нэг цагт танд үс будуулсны дараа харшил урвал өгч байсан,
– Урьд өмнө түр зуурын болон хна шивээс хийлгэх үед танд харшил урвал илэрч байсан.
Хөмсөг болон сормуус будагдахаас сэргийл. Орц: Орцын жагсаалтыг сав баглаан дээрээс
харна уу. Будсаны дараа үсээ угаадаг. Энэ үед нүдэнд будаг орохоос сэргийл. Хэрэв
нүдэнд орсон тохиолдолд яаралтай усаар зайлж угаана уу. Будаг түрхэхдээ бээлий
өмсөх шаардлагатай. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална. Харшлын урвал илэрсэн
тохиолдолд энэхүү хайрцаг болон зааврын хуудсыг хадгална уу. Харшлын урвалын
эрсдлийг бууруулахын тулд дараах зөвлөмжийг мөрдөнө.
1. ХАРШЛЫН УРВАЛЫН СОРИЛ
	Ижил төрлийн будагч бодис хэрэглэж байсан ч гэсэн энэхүү будгийг хэрэглэхээсээ
48 цагийн өмнө харшлын сорил хийх шаардлагатай. Тохойн дотно талд 1 см × 1 см
хэмжээтэй арьсны хэсгийг сонго. Бага хэмжээний будгийг тохойны дотор талын арьсанд
хөвөн арчдасаар нимгэн түрхээд 45 минут хүлээнэ. Хувцсанд хүрэхээс сэргийлнэ. Савны
тагийг болгоомжтой хаа. 45 минутын дараа будгийг бүлээн усаар сайтар зайлна. Хэрэв
туршилтын явцад эсвэл дараагийн 48 цагийн дотор ямар нэгэн цочрол гарвал арьсны
талбайг нэн даруй угааж, энэ бүтээгдэхүүнийг бүү хэрэглээрэй. Энэ сорилд хариу
үйлдэл үзүүлэхгүй байх нь дараагийн үс будалтын үр дүнд харшлын урвал үүсэхгүй
гэсэн баталгаа биш юм. Гэсэн хэдий ч энэхүү сорил нь урьдчилан сэргийлэх чухал
арга хэмжээ юм. Хэрэв танд ямар нэгэн эргэлзээ байвал эмчтэй зөвлөх хэрэгтэй.
2. ХЭРЭВ ТАНД ҮС БУДАХ ҮЕД:
–	хорсолт, улайлт ба/эсвэл тууралт гарсан тохиолдолд түрхэлтийг даруй зогсоож, бүлээн
усаар зайлж угаана, учир нь илүү ноцтой урвалын шинж тэмдэг байж болзошгүй.
Эмнэлгийн зөвлөгөө авах хүртэл үсээ будаж болохгүй.
–	арьсны тууралт хурдан тархаж, толгой эргэх, ухаан алдах, амьсгал давчдах, нүд,
нүүр хавдсан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг даруй угааж, яаралтай эмнэлгийн тусламж
авч, үйлдвэрлэгчтэй холбоо барина уу.
3.	ХЭРЭВ ТАНД ҮСЭЭ БУДСАНЫ ДАРАА БОЛОН ХЭД ХОНОГУУДАД арьсан дээр тууралт
гарах, загатнах, нүд/нүүр хавагнах, ба/эсвэл арьсан дээр цэврүү үүсэх зэрэг хариу урвал
илэрвэл яаралтай эмнэлгийн тусламж авч, үйлдвэрлэгчтэй холбоо барина уу.
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
•	Энэхүү бүтээгдэхүүн нь нүдийг загатнуулах болон нүдийг хүчтэй цочроож хүнд гэмтээж
болзошгүй найрлагыг агуулдаг. Хэрэв эмульс болон будагч хольц нь нүдэнд хүрсэн
тохиолдолд нэн даруй их хэмжээний бүлээн усаар зайлж, эмчид хандах шаардлагатай.
•	Хэрэв та контакт линз хэрэглэж, түрхэх явцад бүтээгдэхүүн таны нүд рүү орсон бол
юуны өмнө эхлээд контакт линзээ авч, дараа нь их хэмжээний бүлээн усаар нүдээ
зайлж, угаах ба эмнэлгийн тусламж аваарай.
•	Бүтээгдхүүний амьсгалах,залгихыг хориглоно.
•	Арьсанд хэт их хүрэхээс зайлсхийх шаардлагатай.
•	Үсээ хна эсвэл металл агуулсан будгаар будсан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг бүү
хэрэглээрэй.
•	Будахын өмнө үсний хавчаар, үсний боолт зэрэг металл эд зүйлсийг үснээс салгаж,
будаж байх үед бүү хэрэглэ. Металл багаж бүү ашиглаж болохгүй.
•	Эмульсийг халуун газар болон гэрлээс хол байлга. Будагч бодисыг бусад бүтээгдэхүүнтэй
хольж болохгүй. Ашиглагдаагүй бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг бүү хадгал. Хольцыг битүү
саванд хийж болохгүй (энэ нь саванд хий дүүрч, хагарахад хүргэж болзошгүй).

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ:
ХЭРЭВ ТАНД АСУУХ ЗҮЙЛ БАЙВАЛ: Шууд утас 8 800 500 8008 (Орос дотор үнэ төлбөргүй)
эсвэл www.syoss.ru сайт руу орно уу.
SALONPLEX – САЛОНПЛЕКС

1
arm ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ուշադրություն, կարևոր է: Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք ցուցումների թերթիկի
հետևի մասում գտնվող «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» հատվածը (տե՛ս ներքևում):
Ամեն դեպքում կատարեք ալերգիայի թեստ (տե՛ս ներքևում), եթե նույնիսկ նախկինում
օգտագործել եք այս կամ այլ մազերի ներկեր: Ներկանյութն օգտագործելուց առաջ մազերը
մի լվացեք ձեր մազերը: Պատրաստի խառնուրդը քսեք պատրաստելուց անմիջապես հետո։
Մի թողեք խառնուրդը փակ սրվակի մեջ, դա կարող է հանգեցնել սրվակի ուռչելուն կամ
պայթելուն: Մի պահեք չօգտագործված նյութի մնացորդները հաջորդ անգամ օգտագործելու
նպատակով: Ներկանյութը և գունաբացող կաթը մանրակրկիտ խառնեք այնքան, մինչև
ստանաք միասեռ զանգված:
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 և 10_55 գունային երանգների համար
ներկի օգտագործման ժամանակ մազերը չծածկեք պոլիէթիլային թաղանթով կամ
ալյումինե փայլաթիթեղով և խուսափեք ջերմության արտաքին աղբյուրներից (օրինակ՝
վարսահարդարիչ, գլխարկ կամ շոգեբաղնիք): Մի օգտագործեք այն մազերի համար, որոնք
նախկինում ներկված են եղել կարմիր կամ ավելի մուգ երանգներով:
Oգտակար խորհուրդներ օգտագործումից առաջ
Խուսափեք հագուստի կամ զարդերի հետ նյութի հպումից, քանի որ հետքերը դժվար
են վերանում: Խորհուրդ ենք տալիս կրկնել ներկումը 4 շաբաթը մեկ, քանի որ այդ
ժամանակահատվածում մազերն աճում են մոտավորապես 1սմ: Մի օգտագործեք
ներկաննյութը քիմիական գանգրեցումից կամ գունաբացումից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում
և պակասեցրեք նյութի ազդեցության ժամանակը 10 րոպեով:
Եթե ձեր մազերը
• սպիտակած են կամ ավելի բաց երանգ ունեն քան խորհուրդ է տրվում, վնասված են կամ
քիմիական գանգրեցված, ապա գույնը կարող է ստացվել ավելի ինտենսիվ քան տուփի
վրա պատկերվածը կամ գունային համապատասխանության համակարգինը:
• ավելի մուգ են քան խորհուրդ է տրվում, ապա գույնը կարող է ստացվել քիչ ինտենսիվ
քան տուփի վրա պատկերվածը կամ գունային համապատասխանության համակարգինը:
• վնասված են կամ ծակոտկեններով, ապա խորհուրդ ենք տալիս նյութը քսել մազերի
ծայրերին (մոտ 1–2սմ) ազդեցության ժամանակի վերջին 5–10 րոպեներին:
• ուսերից ցած են իրենց երկարությամբ, ապա խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել 2 տուփ
SYOSS COLOR ներկանյութ:
Եթե SYOSS COLOR ներկանյութից քսվել է մաշկին, այն կարելի է հեշտությամբ մաքրել
օճառով և բամբակե թրջոցով կամ դեմքի տոնիկով:
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Մազերի ներկերը կարող են լուրջ ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնել։
Կարդացեք և հետևեք ցուցումներին: Ներկը նախատեսված չէ 16 տարեկանից ցածր անձանց
օգտագործման համար: Ժամանակավոր և հինայով դաջվածքները կարող են ավելացնել
ալերգիկ ռիսկը:
Մի ներկեք ձեր մազերը, եթե՝
– ձեր դեմքին կա ցան կամ ձեր գլխամաշկը զգայուն է, գրգռված կամ վնասված,
– երբևէ ալերգիկ ռեակցիա եք ունեցել ձեր մազերը ներկելուց հետո,
– նախկինում ալերգիկ ռեակցիա եք ունեցել ժամանակավոր կամ հինայով դաջվածքներից:
Մի օգտագործեք հոնքերը կամ թարթիչները ներկելու համար: Պարունակությունը՝
բաղադրությունը տես տուփի վրա: Մազերը ներկելուց հետո մանրակրկիտ լվացեք։ Խուսափեք
աչքերի հետ շփումից: Եթե այնուամենայնիվ ձեր աչքերը ներկոտվել են, անմիջապես լվացեք
դրանք: Ներկը կիրառելիս օգտագործեք ձեռնոցներ: Ներկը պահել երեխաներից անհասանելի
վայրում: Պահեք ստվարաթղթե տուփը և այս թերթիկը, եթե հանկարծ ալերգիկ ռեակցիա
ունենաք: Ալերգիկ ռեակցիայի ռիսկը նվազեցնելու համար հետևեք ցուցումներին:
1. Ալերգիկ ռեակցիայի թեստ
	Յուրաքանչյուր ներկումից 48 ժամ առաջ կատարեք ալերգիայի թեստ, նույնիսկ եթե
արդեն օգտագործել եք ներկանյութեր։ Փորձարկելու համար ընտրեք 1 սմ x 1 սմ մաշկի
հատված արմունկի ներսի կողմում: Ներկի խառնուրդի փոքր քանակությունը բարակ
շերտով բամբակե փայտիկով քսեք արմունկի ներսի կողմում և թողեք 45 րոպե առանց
ծածկելու։ Խուսափեք ներկը հագուստի վրա քսելուց: Զգուշորեն փակեք ներկի սրվակը:
45 րոպե հետո ներկող քսուքը մանրակրկիտ լվացեք տաք ջրով։ Եթե թեստի կամ հաջորդ
48 ժամվա ընթացքում որևէ գրգռում առաջանա, անմիջապես լվացեք մաշկի այդ հատվածը
և մի օգտագործեք այս ներկը: Թեստի ընթացքում ալերգիկ ռեակցիա չունենալը երաշխիք
չէ, որ մազերի հետագա ներկման արդյունքում ալերգիկ ռեակցիա չի առաջանա:
Այնուամենայնիվ, այս թեստը կարևոր նախազգուշացնող միջոց է: Կասկածների դեպքում,
դիմեք ձեր բժշկին:
2. Եթե ներկելու ժամանակ
–	առաջանում է այրում, կարմրություն և/կամ ցան, անմիջապես դադարեցրեք կիրառումը
և լվացեք տաք ջրով, քանի որ դա կարող է լինել ավելի լուրջ ռեակցիայի ախտանիշ:
Մի ներկեք ձեր մազերը մինչև բժշկական խորհրդատվություն չստանաք.
–	արագ տարածվում է մաշկային ցան, ունեք գլխապտույտ կամ ուշագնացություն,
շնչահեղձություն և/կամ այտուցված աչքեր/դեմք, անմիջապես լվացեք ներկը և
անմիջապես դիմեք բժշկի, ինչպես նաև արտադրողին:
3.	Եթե ներկելուց անմիջապես հետո կամ հետագա մի քանի օրվա ընթացքում ունենք այնպիսի
ռեակցիաներ, ինչպիսիք են քորը, մաշկի ցանը, աչքերի/դեմքի այտուցվածությունը,
բշտիկները և/կամ արտաթորում մաշկի վրա, անհապաղ դիմեք բժշկի, ինչպես նաև
արտադրողին:
Անվտանգության միջոցներ
•	Այս նյութը պարունակում է այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք կարող են առաջացնել աչքի
սուր գրգռում և հնարավոր անդառնալի վնաս: Եթե գունաբացող կաթը կամ ներկանյութի
խառնուրդը հայտնվել է աչքերի մեջ, անմիջապես առատորեն լվացեք տաք ջրով և դիմեք
բժշկի:
•	Եթե դուք օգտագործում եք կոնտակտային ոսպնյակներ, և նյութը օգտագործման
ընթացքում հայտնվել է աչքերի մեջ, նախ հանեք կոնտակտային ոսպնյակները, ապա
առատորեն լվացեք ձեր աչքերը տաք ջրով և դիմեք բժշկի:
•	Նյութը չշնչեք և կուլ չտաք:
•	Խուսափեք մաշկի հետ ներկի ավելորդ շփումից:
•	Մի օգտագործեք ներկանյութը, եթե ձեր մազերը ներկված են հինայով կամ մետաղական
պարունակությամբ ներկերով:
•	Ներկելուց առաջ մազերից հեռացրեք մետաղական իրերը, ինչպիսիք են սեղմակները,
ծամկալները և հերակալները և մի օգտագործեք դրանք ներկելու ժամանակ: Մի
օգտագործեք մետաղական գործիքներ:
•	Պահեք գունաբացող կաթը ջերմությունից և լույսից հեռու: Մի խառնեք այս ներկանյութը
որևէ այլ նյութի հետ: Մի պահեք չօգտագործված նյութի մնացորդները: Մի թողեք
խառնուրդը փակ սրվակի մեջ (դա կարող է հանգեցնել սրվակի ուռչելուն կամ պայթելուն):
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mng АШИГЛАХАД ЧУХАЛЧИЛЖ
АНХААРАХ! ЗААВАРЧИЛГАА: Хэрэглэхийн өмнө “УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗААВАР”-уудыг анхааралтай уншина уу (доод талд бий). Өмнө нь энэ болон бусад үсний будгийг
хэрэглэж байсан ч гэсэн харшлын сорил хийнэ үү (доороос үзнэ үү). Бүтээгдэхүүнийг
хэрэглэхээс өмнө үсээ угааж болохгүй. Бэлтгэсэн хольцыг хольсны дараа шууд хэрэглэнэ.
Хольцыг таглаатай саванд орхиж болохгүй; энэ нь сав тэлж хагарахад хүргэж болзошгүй.
Ашиглагдаагүй үлдсэн хольцыг хожим ашиглах зорилгоор бүү хадгал. Нэг төрлийн масс
үүсэх хүртэл будаг ба эмульсийг сайтар холино.
9_1, 9_5, 10_1, 10_11, 10_13, 10_5, 10_53 и 10_55 өнгийн будагт: будах явцад
үсийг хуванцар эсвэл хөнгөн цагаан тугалган цаасаар боож болохгүй, гаднах дулааны
эх үүсвэрээс (жишээ нь: үс хатаагч, малгай, саун) зайлсхийх хэрэгтэй. Өмнө нь улаан
эсвэл бараан өнгөөр будаж байсан үсэнд хэрэглэж болохгүй.
ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ: Толбо арилгахад хэцүү тул хувцас, эдлэл
дээр будаг түрхэхээс зайлсхий. 4 долоо хоногийн дараа дахин будахыг зөвлөж байна,
учир нь энэ хугацаанд хүний үс 1 см-ээр ургадаг. Үсэнд хими хийлгэх болон үс будсаны
дараа 2 долоо хоногийн дотор .уг бүтээгдхүүнийг хэрэглэж болохгүй ба будгийг үсэнд
байлгах хугацааг 10 минутаар багасгах хэрэгтэй.
Хэрэв таны үс:
•	Будгийн багцад заасан хэмжээнээс илүү буурал эсвэл шаргал, гэмтсэн эсвэл хими
хийлгэсэн, будсаны дараах өнгө нь сав баглааны өнгөний хүснэгтэд заасан өнгөнөөс
илүү хүчтэй байж болно.
• бараан хар өнгөтэй: үсийг будсаны дараа будгийн хайрцган дээрх систем өнгөний
хүснэгтэд заасан өнгөнөөс илүү муу идэвхигүй будагдаж байж болно
• Гэмтэлтэй болон их хуурай үсэнд: будгийг үсний бүх уртад түрхэх ба үсний төгсгөлд
хэсэгт (ойролцоогоор 1–2 см) түрхэх ажиллагааг сүүлийн 5–10 минут үлдсэн үед
түрхэнэ.
• Мөр давсан урт үс: Сав баглаа дээр SYOSS COLOR заасан хоёр багц хэрэглэхийг
зөвлөж байна.
SYOSS COLOR нь арьсанд хүрсэн тохиолдолд хөвөн, саван эсвэл нүүрний тоникоор
амархан арилгаж болно.

