UUSI
GOODBYE
ORANGE
MIKÄ SE ON:

KUINKA SE TOIMII:
KAMPAAMOPALVELU

•K
 orkean pigmenttimäärän sisältävä pesutuote ei-toivottujen
oranssien ja punaisten vivahteiden neutralointiin

• K äytetään tummuuksille 4-6 tasoittamaan ei-toivottuja
oranssin/punaisen vivahteita

• Hiusten tummuus: keskiruskeasta tummanvaaleaan

• Helppo ja nopea levittää pesupaikalla

•P
 uhdistaa hiukset hellävaraisesti, sisältää Bonding
-teknologian

•L
 evitä tuote kosteisiin hiuksiin shampoon tavoin
ja anna vaikuttaa jopa 5 minuuttia

•T
 uotteen pH-taso on 4.5, joka takaa tehokkaat
ja pitkäkestoiset lopputulokset

• Huuhtele huolellisesti levityksen jälkeen

• Vegaaninen koostumus, SLS/SLES Sulfaatiton*

•V
 aikutusaikaa voidaan hieman pidentää hyväkuntoisissa
hiuksissa, jotta saavutetaan intensiivisempi lopputulos

MITÄ SE TEKEE:

•V
 ärin lopputulos ja kesto riippuvat hiusten
kunnosta ja vaikutusajasta

•T
 uote puhdistaa hiukset hellävaraisesti samalla kun sen
optimaalinen määrä sinivihreitä suoraväripigmenttejä
neutraloi ei-toivottuja oransseja/punaisia vivahteita

•K
 äytä suojakäsineitä, suojaa vaatteet,
pinnat ja iho värjäytymiseltä

YLLÄPITO KOTONA:

• Ehkäisee viileiden vivahteiden haalistumista

• Käytä 1-2 kertaa viikossa sävyn ylläpitoon

•A
 uttaa ylläpitämään viileitä vivahteita
kampaamokäyntien välillä
•L
 isää hiuksiin välittömästi viileän vivahteen folioraitojen
tai vapaankäden vaalennuksen jälkeen

* SLS/SLES Sulfates = Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

VERTAILUTAULUKKO
4-5

6-7

8-9-10

PUNAINEN - ORANSSI

ORANSSI - KELTAINEN

KELTAINEN

HIUSTEN TUMMUUS
VIVAHDE

SUOSITELTU
TUOTE

LOPPUTULOS
Ennen

KÄYTTÖSUOSITUS
KAMPAAMOSSA

ODOTTETTU
LOPPUTULOS
KÄYTTÖSUOSITUS
KOTONA

Jälkeen

Levitä hiuksiin ja anna vaikuttaa jopa
5 minuuttia. Tarkkaile vaikutusajalla.

Ennen

Jälkeen

Pehmeä neuralointi:
Laveeraa vedellä (1:1)

Ennen

Jälkeen

Suositellaan Good Bye Yellow
-tuotteen käyttöä

Voimakas neutralointi:
Levitä tuote sellaisenaan hiuksiin
ja anna vaikuttaa jopa 5 minuuttia.
Tarkkaile vaikutusajalla.
Neutraali lopputulos vrt. GBY

Puhdas vaalea, viileä vivahde
vaalennettuihin 7 tummuisiin
hiuksiin vrt. GBY.

Suositellaan Good Bye Yellow
-tuotteen käyttöä

Käytä 1-2 kertaa viikossa,
anna vaikuttaa jopa 5 minuuttia

Käytä maksimissaan kerran viikossa,
anna vaikuttaa jopa 3 minuuttia

Suositellaan Good Bye Yellow
-tuotteen käyttöä

VINKKEJÄ
Goodbye Orange on intensiivisempi kuin tavalliset pigmenttejä sisältävät shampoot.
Sen vuoksi vaikutusaika on avaintekjiä saavuttaaksesi halutun lopputuloksen.
Riippuen hiusten tummuudesta ja niiden kunnosta, liian pitkä vaikutusaika saattaa tuoda vihertävät/sinertävät vivahteet esiin.
Hiusten sävyn ylitaittuessa, pese hiukset BC Deep Cleansing -syväpuhdistavalla shampoolla.
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