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1
kgz КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ყურადღება! მნიშვნელოვანია:
გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ "უსაფრთხოების ზომები" ამ
სახელმძღვანელოს უკანა მხარეს.ნებისმიერ შმთხვევაში გაიკეთეთ ტესტი ალერგიულ
რექაქციაზე (იხ. უკანა მხარეს), მაშინაც კი, თუ უკვე გამოგიყენებიათ ეს
საღებავი ან თმის სხვა საღებავები. მომზადებული ნარევი შერევისთანავე
წაისვით.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! МААНИЛҮҮ:
Колдонор алдында сураныч «САКТЫК ЧАРАЛАР» бөлүмүн этияттык менен нускаманын
арт жагынан окуп чыгыңыз. Тестти аллергиялык реакцига сөзсүз өткөрүңүз (арткы жагын
караңыз), эгерде Сиз бул же чачтар үчүн башка боёгучтар менен колдонгон учурда дагы.
Даярдалган аралашманы аралаштыруудан кийин дароо сүйкөңүз.

1.ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲐ:

შეღებვამდე,იქონიეთ პენუარი თქვენი ტანსაცმლის დასაცავად და საათი, რომ
თვალყური ადევნოთ ზემოქმედები დროს. საღებავი SYOSS Oleo Intense უნდა
წაისვათ მშრალ, დაუბანელ თმაზე. არ არის რეკომენდებული თმის დაბანა საღებავის
წასმამდე 24–48 საათით ადრე.

2. ᲜᲐᲠᲔᲕᲘᲡ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲐ:
ჩაიცვით პენუარი და გაიკეთეთ ხელთათმანები. გახსენით ფლკანოის-აპლიკატორის
ბოთლის თავსახური. გახსენით შემღებავი კრემის, მემბრანის გახვრეტით თავსახურის
შიგნით სპეციალური წვერით. გამოწურეთ ტუბის მთლიანი შიგთავსი ფლაკონაპლიკატორში. კვლავ დახურეთ ფლაკონის-აპლიკატორი და შეანჯღრიეთ ენერგიულად
ნაზავი, სანამ ყველა კომპონენტი საფუძვლიანად არ აირევა ერთმანეთში და არ
ჩამოყალიბდება ერთგვაროვანი კრემი. და ბოლოს, მოუშვით ფლაკონის- აპლიკატორის
ბუნიკის თავსახური, თუ ბუნიკი შედგება ორი ნაწილისაგანა, ან მოტეხეთ ბუნიკის
ზედა ნაწილი, თუ ბუნიკი მთლიანია, და დაუყოვნებლივ დაიწყეთ წასმა.

3.Ა ᲬᲐᲡᲛᲐ ᲗᲛᲘᲡ ᲛᲗᲔᲚ ᲡᲘᲒᲠᲫᲔᲖᲔ:
წასმის ეს
• პირველად იღებავთ თმას მდგრადი საღებავით ან
•	
ადრე შეღებილი თმა იმდენად გაიზარდა, რომ განსხვავება ახლად ამოსულის
და შეღებილ თმას შორის შეუმჩნეველია.
წაისვით მომზადებული ნაზავი უშუალოდ ფლაკონი-აპლიკატორის ბოთლიდან ღერებღერებით მშრალ, დაუბანელ თმაზე. შემდეგ კარგად შეიზილეთ თმაში თითის წვერებით.
გაიჩერეთ ნარევი ზემოქმედებისთვის 30 წუთით. 9-10, 9-11, 9-60, 10-00,
10-50 ფერებისთვის ზემოქმედების დროა 45 წუთია.

3.Ვ ᲬᲐᲡᲛᲐ ᲐᲛᲝᲡᲣᲚ ᲫᲘᲠᲔᲑᲖᲔ:
მზა ნარევი უშუალო ფლაკონ-აპლიკატორის ბოთლიდან წაისვით მშრალ, დაუბანელ
თმაზე. ესეთი ტიპის წასმა აუცილებელია, თუ
• თქვენი თმა ადრე იყო შეღებილი მდგრადი საღებავით და შესამჩნევია
განსხვავება გაზრსილსა და შეღებილ თმას შორის ან
• თქვენი თმის ბოლოები უფრო მუქია ან დაზიანებულია.
შემღებავი ნარევის ⅔ წაისვით მხოლოდ ახლად ამოსულ ძირებზე. ამისათვის
გააკეთეთ ფლაკონის-აპლიკატორის ბოთლის ბუნიკით გამყოფი ზოლი და თანაბრად
გაანაწილეთ ნაზავი გამყოფის გასწვრივ ხელახლა გაზრდილ თმის ძირებზე თითის
წვერებით (არ მოიხსნათ ხელთათმანები). გაიმეორეთ პროცედურა ყველა ხელახლა
გაზრდილ ძირებისთვის.
ზემოქმედებისვის დატოვეთ შემღებავი ნარევი 20 წუთის განმავლობაში. შემდეგ
ნაზავი წაისვით თმის მთელ სიგრძეზე და გაიჩერეთ კიდევ 10 წუთი.
5-77 და 6-55 ფერებისთვის: თმის ძირების ზემოქმედების დრო 15 წუთია.
დარჩენილი ნარევი წაისვით თმის მთელ სიგრძეზე და გაიჩერეთ კიდევ 15 წუთი.
9-10, 9-11, 9-60, 10-00 და 10-50 ფერებისთვის: შემღებავი ნარევის თმის
ძირებზე ზემოქმედების დრო 35 წუთია. დარჩენილი ნარევი წაისვით მთელ თმაზე
და გაიჩერეთ კიდევ 10 წუთი.

4. ᲩᲐᲛᲝᲑᲐᲜᲐ ᲓᲐ ᲛᲝᲕᲚᲐ ᲨᲔᲦᲔᲑᲕᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ:
ზემოქმედების დროის დასრულებისას, ააქაფეთ ნარევი თმაზე თბილი წყლის
მცირე რაოდენობასთან. შემდეგ კარგად ჩამოიბანეთ, სანამ წყალი გამჭირვალე
არ გახდება.
შემდგომი მოვლისთვის, შეიზილეთ სპეციალურად შემუშავებულ SYOSS თმის
კონდიციონერი. SYOSS Oleo Intense სველ თმაში. გაიჩერეთ 2 წუთი, შემდეგ
კარგად ჩამოიბანეთ თმა.

5. ᲤᲔᲠᲘᲡ ᲨᲔᲜᲐᲠᲩᲣᲜᲔᲑᲐ

ფერის განახლებისთვის გირჩევთ გამოიყენოთ SYOSS ელფერის ბალზამი.გამოიყენეთ
SYOSS Root Retouch საღებავებს შორის ჭაღარა თმის შესაღებად.

1. ДАЯРДОО:
Боё алдында таасир этүү убакытын көзөмөлдөө үчүн киймди жана саатты коргоо үчүн
пеньюардыдаярдаңыз. SYOSS Oleo Intense боёгун кургак жуулбаган чачтарга сүйкөө
керек. Башты боёкту сүйкөө алдында 24–48 саат мурун жуу сунушталбайт.

2. АРАЛАШМАНЫ ДАЯРДОО:
Пеньюарды жана берилген мээлейди кийиңиз. Флакон-аппликатордун капкагын бурап чыгарыңыз. Боёгуч крем менен түтүкчөнү капкактын ичиндеги атайын тикен менен мембрананы
тешип ачыңыз. Түтүкчөдөгү бүт ичиндегисин флакон-аппликаторго сыгыңыз. Флакон-аппликаторду кайра жабыңыз жана аралашманы активдүү чайкаңыз бардык компоненттер бир
текши кремге айланганча. Аягында флакон-аппликатордогу учтун капкагын бурап ачыңыз,
эгерде уч эки бөлүктөн турса, ЖЕ учтун жогорку бөлүгүн сындырып алыңыз, эгерде уч
бүтүн болсо жана сүйкөөнү дароо баштаңыз.

3.A ЧАЧТАРДЫН БҮТ УЗУНДУГУНА СҮЙКӨӨ:
Бул сүйкөө түрү сунушталат, эгерде:
• Сиз чачтарды туруктуу боёк менен биринчи жолу боёсоңуз же
•	мурун боёлгон чачтар өсүп кеткен жана боёлгон чачтардын айырмасы билинип турат,
ушунчалык өсүп кеткен болсо.
Бардык аралашманы түздөн түз флакон-аппликатордон кургак жуулбаган чачтарга бир
тутамдан тутамга сүйкөңүз. Андан кийин аны чачтарга бармактарын баштары менен жакшылап массаждап сүйкөңүз.
Аралашманы таасир этүүгө 30 мүнөткө калтырыңыз. 9-10, 9-11, 9-60, 10-00, 10-50
түстөр үчүн таасир этүү убакыты 45 мүнөт түзөт.

3.B ӨСҮП КЕТКЕН ТАМЫРЛАРГА СҮЙКӨӨ:
Даярдалган аралашманы түздөн түз флакон-аппликатордон кургак жуулбаган чачтарга
сүйкөңүз. Бул сүйкөө түрү керек, эгерде
•	Сиздин чачтарыңыз мурун туруктуу боёк менен боёлгон болсо жана өсүп кеткен жана
боёлгон чачтардын ортосундагы айырмасы көрүнүп турат же
• чачтарыңыздын учтары бозомогураак же бузулган.
боёгуч аралашманы өсүп кеткен тамырларына гана сүйкөңүз. Ал үчүн чач бөлүнүшүн
флакон-аппликатордун сабы аркылуу жасаңыз жана аралашманы чач бөлүнүшүнүн узунунан
чачтардын өсүп кеткен тамырларына бармак баштары менен бир текши бөлүштүрүңүз
(мээлейди чечпеңиз). Процедураны бардык өсүп кеткен тамырларына кайталаңыз.
Боёгуч аралашманы таасир этүү үчүн 20 мүнөткө калтырыңыз. Аралашманын калдыктарын
чачтардын бүт узундугу боюнча бөлүштүрүңүз жана таасир этүү үчүн дагы 10 мүнөткө
калтырыңыз.
5-77 жана 6-55 түстөр үчүн: Чачтардын тамырларына таасир этүү убакыт 15 мүнөттү
түзөт. Калган аралашманы чачтардын бүт узундугу боюнча сүйкөңүз жана таасир этүү үчүн
дагы 15 мүнөткө калтырыңыз.
9-10, 9-11, 9-60, 10-00 жана 10-50 түстөр үчүн: Боёгуч аралашманын чачтардын
тамырларына таасир этүү убакыты 35 мүнөттү түзөт. Калган аралашманы чачтардын бүт
узундугу боюнча сүйкөңүз жана таасир этүү үчүн дагы 10 мүнөткө калтырыңыз.

4. ЧАЙКОО ЖАНА БОЁГОНДОН КИЙИН КАМ КӨРҮҮ:
Таасир этүү убакыты бүткөндөн кийин аралашманы бир аз көлөмдөгү жылуу суу менен
чачтарга көбүртүңүз. Андан кийин аларды жакшылап жууңуз, суу тунук болгонго чейин.
Чачтарды жакшылап шампунь менен жууңуз.
Кийинки кам көрүүгө чейин май менен байытылган, атайын иштеп чыгарылган кондиционерди массаждап сүйкөңүз.
SYOSS Oleo Intense нымдуу чачтарга. 2 мүнөт күтө туруңуз, андан кийин чачтарды
кылдаттык менен жууңуз.

5. ТҮСТҮ САКТОО:
Түстү жаңыртуу үчүн биз SYOSS Өңдү берүүчү бальзамын колдонууга сунуштайбыз. Боё
ортосундагы тыныгуулар учурунд а ак чачты боёгонго SYOSS Root Retouch колдонуңуз.
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თმის საღებავებმა შეიძლება გამოიწვიონ სერიოზული ალერგიული რეაქციები.
წაიკითხეთ და მიჰყევით ინსტრუქციას. პროდუქტი არ არის განკუთვნილი 16 წლამდე
ასაკის პირებისთვის გამოსაყენებლად. დროებითი ტატუების და ინას ტატუს ქონა
შეიძლება გაზარდოს ალერგიული რეაქციის რისკი.
არ შეიღებოთ თმა, თუ:
გაქვთ გამონაყარი სახეზე ან თქვენი თავის კანი მგრძნობიარეა, გაღიზიანებულია
–	
ან დაზიანებულია,
– უკვე გქონიათ ალერგიული რეაქცია თმის შეღებვის შემდეგ,
– ადრე გქონიათ გქონიათ ალერგიული რეაქცია დროებით ტატუებზე ან ინას ტატუზე.
არ გამოიყენოთ წარბების ან წამწამების შესაღებად. შეიცავს: იხილეთ შეფუთვაზე
ინგრედიენტების ჩამონათვალი. შეღებვის შემდეგ კარგად ჩამოიბანეთ თმა. მოერიდეთ
თვალებთან კონტაქტს. თუ პროდუქტი თვალებზე მოგიხვდათ, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ.
საღებავის გამოყენებისას გამოიყენეთ ხელთათმანები. შეინახეთ ბავშვებისთვის
მიუწვდომელ ადგილას. შეინახეთ მუყაოს შეფუთვა და მოცემული ინსტრუქცია, იმ
შემთხვევაში თუ ალერგიული რეაქცია აღენიშნებათ. ალერგიული რეაქციის რისკის
შესამცირებლად, მიჰყევით ინსტრუქციას.
1.	ტესტი ალერგიულ რექაციაზე
	ჩაიტარეთ ტესტი ალერგიულ რეაქციაზე ყოველ შეღებვამდე 48 საათით ადრე,
მაშინაც კი, თუ თქვენ უკვე გამოგიყენებიათ საღებავი საშუალებები. ტესტის
ჩასატარებლად შეარჩიეთ 1 სმ x 1 სმ კანის მონაკვეთი იდაყვის შიდა მხარეს.
საღებავი კრემის მცირე რაოდენობა წაისვით თხელ ფენად იდაყვის შიდა კანზე
ბამბის ჩხირის გამოყენებით და დატოვეთ 45 წუთის განმავლობაში. მოერიდეთ
კრემის მოხვედრას ტანსაცმელზე. ფრთხილად დახურეთ ტუბი. 45 წუთის შემდეგ
საღებარი კრემი კარგად ჩამოიბანეთ თბილი წყლით.
	თუ რაიმე გაღიზიანება აღინიშნება ტესტის ჩატარების დროს ან მომდევნო
48 საათის განმავლობაში, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეტ კანის ის მონაკვეთი და
არ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი. ამ ტესტზე რეაქციის არარსებობა არ არის იმის
გარანტია, რომ ალერგიული რეაქცია არ მოხდება თმის შემდგომი შეღებვის შედეგად.
თუმცა, ეს ტესტი მნიშვნელოვანი სიფრთხილის ზომაა. რაიმე ეჭვის შემთხვევაში
საკონსულტაციოდ მიმართეთ ექიმს
2.	თუ შეღებვის დროს თქვენ გაქვთ:
– წვა, სიწითლე და/ან გამონაყარი, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და
ჩამოიბანეთ ნელთბილი წყლით, რადგან ეს შეიძლება იყოს უფრო სერიოზული
რეაქციის სიმპტომი. არ შეიღებოთ თმა, სანამ სამედიცინო კონსულტაციას არ
მიიღებთ
– კანზე გამონაყარი სწრაფ ად ვრცელდება,აღინიშნება თავბრუსხვევა ან დაღლილობა,
ქოშინი და/ან გიშუპდებათ თვალები/სახე, დაუყონებვლივ ჩამოიბანეთ საშუალება
და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას ასევვ დაუკავშირდით მწარმოებელს.
3. თუ შეღებვისთანავე ან მომდევნო რამდენიმე დღის შემდეგ გაქვთ ისეთი რეაქციები,
როგორიცაა ქავილი, გამონაყარი კანზე, თვალების/სახის შეშუპება, ბუშტუკები
და/ან გამონადენი კანზე, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას და
დაუკავშირდით მწარმოებელს.
სიფრთხილის ზომები
• ეს პროდუქტი შეიცავს ინგრედიენტებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ თვალის
ძლიერი გაღიზიანება და მათი შეუქცევადი დაზიანება. თუ გამაღიავებელი რძე ან
შემღებავი ნარევი მოხვდება თვალებში, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ ისინი დიდი
რაოდენობით თბილი წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. • თუ თქვენ
იყენებთ კონტაქტურ ლინზებს და საშუალება თვალებში მოხვდება გამოყენებისას,
ჯერ მოიხსენით კონტაქტური ლინზები, შემდეგ ჩამოიბანეთ თვალები დიდი რაოდენობით
თბილი წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. • არ შეისუნთქოთ და არ
გადაყლაპოთ პროდუქტი. • მოერიდეთ კანთან ზედმეტ კონტაქტს. • არ გამოიყენოთ
პროდუქტი, თუ თმა შეღებილი გქონდათ ინათი ან ლითონისშემცვლელი საღებავებით.
• შეღებვამდე მოხსენით თმიდან ლითონის საგნები, როგორიცაა სამაგრი, შპილკები
და არ გამოიყენოთ ისინი შეღებვის დროს. არ გამოიყენოთ ლითონის იარაღები.
• შეინახეთ გამაღიავებელი რძე სითბოსგან და სინათლისგან მოშორებით. არ შეურიოთ
მოცემული საღებარი საშუალება სხვა პროდუქტებს. არ შეინახოთ გამოუყენებელი
პროდუქტის დარჩენილი ნარჩენები. არ დატოვოთ ნარევი დახურულ ფლაკონში (ამან
შეიძლება გამოიწვიოს ფლაკონის გაბერვა ან გახეთქვა).

ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲝᲜᲐᲚᲗᲐ ᲠᲩᲔᲕᲐ
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა: დარეკეთ ცხელ ხაზზე 8 800 500 8008 (რუსეთის
შიგნით ზარი უფასოა) ან ეწვიეთ საიტს www.syoss.ru.
Oleo Intense – ოლეო ინტენსი
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kgz КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! МААНИЛҮҮ: Колдонор алдында сураныч «САКТЫК ЧАРАЛАР» бөлүмүн окуп
чыгыңыз (төмөндөн караңыз). Аллергиялык реакцияга тесттиар дайым өткөрүңүз (төмөндөн караңыз),
эгерде Сиз мурун бул же башка боёктор менен колдонсоңуз дагы. Өнүмдү колдонор алдында чачтарды
жуубаңыз. Даярдалган аралашманы аралаштыруудан кийин дароо сүйкөңүз. Аралашманы жабылган
флакондо калтырбаңыз; бул флакондун көбүшүнө же жарылышына алып келиши мүмкүн. Колдонулбаган аралашманын калдыктарын кийинки колдонууларга чейин сактабаңыз. Кам көрүүчү боёгуч
кремди жана Өңдү берүүчү сүттү бир текши массага жеткиргенге чейин жакшылап аралаштырыңыз.
Боё процесстин уучурунда чачтарды пластик же алюминий фольга менен жаппаңыз жана сырткы
жылуулук башаттарынан алыс болуңуз (мисалы: фен, топу же сауна). 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 жана
10-50 түстөр үчүн: Алдын ала кызыл же андан каралжын түстөрүнө боёлгон чачтарга колдонбоңуз.
КОЛДОНОР АЛДЫНДА ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР: Өнүм кийимге же жасалгаларга тийүүдөн коргоңуз, анткени тактарды кетирүүгө кыйын Биз боёну ар бир 4 жума сайын кайталоону сунуштайбыз,
анткени чачтардын өсүшү бул мезгилде 1 см түзөт. Өнүмдү 2 жума ичинде химиялык тармалдоо же
агартуу алдында же андан кийин колдонбоңуз жана боёктун таасир убакытын 10 мүнөткө азайтыңыз.
Эгерде чачтарыңыз:
•	Көбүрөөк ак чач бар же агыраак болсо, сунушталганга салыштырмалуу, бузулган же химиялык
тармалданган: боё таңгакта көрсөтүлгөнгө жана түстөрдүн дал келүү Тутумуна караганда интенсивдүүрөк болушу мүмкүн.
•	Сунушталганга салыштырмалуу каралжыныраак: боё таңгакта көрсөтүлгөнгө жана түстөрдүн дал
келүү Тутумуна караганда анча интенсивдүү эмес болушу мүмкүн.
• Бузулган же абдан поралуу: биз өнүмдү чачтардын учтарына (1–2 см жакын) акыркы 5–10 мүнөт
таасир этүү убакытка гана сүйкөөнү сунуштайбыз.
• Ийиндерден узунураак: SYOSS Oleo Intense эки таңгак боёкторун колдонууну сунуштайбыз.
SYOSS Oleo Intense боёгу териге тийген учурда вата тампон жана самын аркылуу же бет тониктердин
жардамы менен оңой кетирүү керек.
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kgz САКТЫК ЧАРАЛАР
Чачтар үчүн боёктор катуу аллергиялык реакцияларга алып келиши мүмкүн.
Нускаманы окуп чыгыңыз жана аткарыңыз. Өнүм 16 жашка жетпеген жактарга колдонууга арналган
эмес. Убактылуу тату жана хнадан тату бардыгы аллергиялык реакциянын пайда болушуна коркунуч
көбөйүшү мүмкүн.
Чачтарыңызды боёбоңуз, эгерде:
–	бетиңизде исиркектер же баш териси сезүүчү, дүүлүккөн же бузулган болсо,
–	мурун Сизде чачтарды боёгондон кийин аллергиялык реакция болгон болсо,
–	мурун Сизде убактылуу татуга же хнадан татуга аллергиялык реакция байкалган болсо.
Каштарды же кирпиктерди боёгонго колдонбоңуз. Камтыйт: ингредиенттер тизмесин таңгактан
караңыз. Боёгондон кийин чачтарды жакшылап жууңуз. Көздөргө тийүүдөн сак болуңуз. Эгерде
өнүм көздөргө тийсе, аларды тез жууңуз. Боёкту сүйкөө учурунда мээлейди колдонуңуз. Балдар
жетпеген жерде сактоо керек. Эгерде Сизде аллергиялык реакция байкалган болсо, картон таңгакты
жана алдыңкы нускаманы сактоо керек. Аллергиялык реакция пайда болуу коркунучун төмөндөө
максатында нускаманы аткарыңыз.
1.	АЛЛЕРГИЯЛЫК РЕАКЦИЯГА ТЕСТ
Аллергиялык реакцияга ар бир боё алдында 48 саат мурун тестти өткөрүңүз, боё каражаттарын
мурун колдонсоңуз дагы. Тестти өткөрүүгө чыканактын ички жагындагы 1 см × 1 см өлчөмдүү
тери бөлүгүн тандаңыз. Бир аз боё кремдин санын жука катмар менен чыканактын ички жактагы
териге вата таякча аркылуу сүйкөңүз жана жаппай 45 мүнөткө калтырыңыз. Крем кийимге тийүүдөн
коргоңуз. Түтүкчөнү тыкан жабыңыз. 45 мүнөттөн кийин боё кремди кылдаттык менен жылуу сууга
жууңуз.
	Эгерде тестти өткөрүү учурунда кандайдыр бир дүүлүгүү байкалса же кийинки 48 саат ичинде
ошол тери бөлүгүнө тез жууңуз жана ал өнүмдү колдонбоңуз. Ошол тестке реакциянын жоктугу
чачтарды кийинки боё натыйжасында аллергиялык реакция болбогондугуна кепилдик бербейт.
Ошону менен бирге бул тест маанилүү сактык чара. Эгерде кандайдыр бир шектер болсо дарыгер
менен кеңешиңиз.
2. ЭГЕРДЕ БОЁ УЧУРУНДА СИЗДЕ:
– с арына, кызаруу жана/же исиркек байкалса, сүйкөөнү дароо токтотуңуз жана жылуу суу менен
жууңуз, анткени ал олуттуу реакциянын симптому болушу мүмкүн. Чачтарды медициналык
консультация алууга чейин боёбоңуз;
– и сиркек тери боюнча тез таралып жатат, баш айлануу же эс оош байкалат, оор дем алуу жана же
көздөр/бет шишийт, каражатты тез жууңуз жана дароо медициналык жардам алууга кайрылыңыз
жана өндүрүүчү менен байланышыңыз.
3.	ЭГЕРДЕ ТАК БОЁГОНДОН КИЙИН ЖЕ КИЙИНКИ БИР НЕЧЕ КҮН БОЮ СИЗДЕ БАЙКАЛСА териде
кычыткы, исиркек сыяктуу реакциялар, көздөрдүн/беттин шишүүсү, териде ыйлаак жана/же
бөлүнүүлөр, медициналык жардам алууга дароо кайрылыңыз жана өндүрүүчү менен байланышыңыз.
САКТЫК ЧАРАЛАР
•	Бул өнүм көздөрдүн катуу дүүлүгүсүн жана алардын мүмкүн болуучу кайталанбас бузууну алып
келе турган ингредиенттерди камтыйт. Эгерде өңдү берүүчү сүт же боёгуч аралашма көздөргө
тийген учурда аларды көп жылуу суу менен дароо жууңуз жана медициналык жардамды алууга
кайрылыңыз.
•	Эгерде Сиз контакттык линзаларды колдонсоңуз жана сүйкөө учурунда каражат көздөргө тийсе
биринчи контакттык линзаларды чечиңиз, андан кийин көздөрдү көп жылуу суу менен жууңуз жана
медициналык жардамды алууга кайрылыңыз.
•	Өнүмдү дем албаңыз жана жутпаңыз.
•	Тери менен артык контактка жол бербеңиз.
•	Эгерде Сиздин чачтарыңыз хна же металл камтыган боёгучтар менен боёлгон болсо өнүмдү
колдонбоңуз.
•	Боё алдында чачтардан металл буюмдарды чечиңиз, кысмактар, шпилькалар жана чачсайгылар
сыяктуу жана аларды боё учурунда колдонбоңуз. Металл аспаптарды колдонбоңуз.
•	Өңдү берүүчү сүттү жылуулуктан жана жарыктан алыс кармаңыз. Алдыңкы боёгуч каражатты ар
кандай башка өнүмдөр менен аралаштырбаңыз. Колдонулбаган өнүмдүн калдыктарын сактабаңыз.
Аралашманы жабылган флакондо калтырбаңыз (бул көбүү же флакондун жарылышына алып келиши
мүмкүн).

ПРОФЕССИОНАЛДЫК КЕҢЕШ
ЭГЕРДЕ СИЗДЕ СУРООЛОР ПАЙДА БОЛСО:
8 800 500 8008 тынымсыз байланыш телефону боюнча
чалыңыз (Орусия боюнча чалуу акысыз же www.syoss.ru.
сайтына кириңиз.
Oleo Intense – Олео Интенс

a division of
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
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ყურადღება! მნიშვნელოვანია: გამოყენებამდე გთხოვთ, წაიკითხოთ „სიფრთხილის
ზომები“ (იხ. ქვემოთ). ჩაიტარეთ ტესტი ალერგიულ რეაქციაზე ნებისმიერ შემთხვევაში
(იხ. ქვემოთ), მაშინაც კი, თუ ადრე იყენებდით ამ ან სხვა თმის საღებავს. არ
დაიბანოთ თმა პროდუქტის გამოყენებამდე. მომზადებული ნარევი შერევისთანავე
წაისვით. არ დატოვოთ ნარევი დახურულ ფლაკონში; ამან შეიძლება გამოიწვიოს
ფლაკონის გაბერვა ან გახეთქვა. არ შეინახოთ გამოუყენებელი ნარევი მომავალი
გამოყენებისთვის. ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე კარგად აურიეთ საღებარი კრემი
და გამაღიავებელი რძე.შეღებვის პროცესში არ დაიფაროთ თმა პლასტმასის ან ალუმინის
ფოლგით და მოერიდეთ სითბოს გარე წყაროებს (მაგალითად: ფენი, ქუდი ან საუნა).
9-10, 9-11, 9-60, 10-00 და 10-50 ფერებში: არ გამოიყენოთ თმაზე, რომელიც ადრე
იყო შეღებილი წითლად ან მუქ ფერებში.
სასარგებლო რჩევა გამოყენებამდე: მოერიდეთ პროდუქტის ტანსაცმელზე ან სამკაულზე
მოხვედრას, რადგან ლაქების მოცილება რთულია. რეკომენდირებულია ხელახლა შეღებვა
4 კვირაში ერთხელ, რადგან ამ პერიოდში თმა იზრდება დაახლოებით 1 სმ. არ
გამოიყენოთ პროდუქტი ქიმიური დახვევის ან გაღიავების წინ და შემდეგ 2 კვირის
განმავლობაში და შეამცირეთ საღებავის ზემოქმედების დრო 10 წუთით.
თუ თქვენი თმა:
• რეკომენდებულზე მეტად მოიცავს ჭაღარას და არის ღია ფერის, დაზიანებულია
ან ქიმიურად არის დახვეული:შეღებვა შეიძლება უფრო ინტენსიური გამოვიდეს,
ვიდრე ს ნაჩვენებია შეფუთვაზე და ფერის შესატყვის სისტემაზე.
• უფრო მუქია ვიდრე რეკომენდებულია: ფერი შეიძლება გამოჩნდეს ნაკლებად
ინტენსიური, ვიდრე ნაჩვენებია შეფუთვაზე და ფერის შესატყვის სისტემაში.
• დაზიანებულია ან ძალიან ფოროვანია: რეკომენდებულია პროდუქტის წასმა თმის
ბოლოებზე (დაახლოებით 1-2 სმ) ზემოქმედების ბოლო 5-10 წუთის განმავლობაში.
• მხრებზე გრძელია: გირჩევთ გამოიყენოთ SYOSS Oleo Intense - ის საღებავის
ორი შეფუთვა.
კანზე მოხვედრის შემთხვევაში, SYOSS Oleo Intense ადვილად შორდება ბამბის
დისკის, საპნის ან სახის ტონერის გამოყენებით.

