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1
KZ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО:
Перед применением, пожалуйста, прочтите внимательно раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» на обороте инструкции. Проведите тест на аллергическую
реакцию в любом случае (см. оборотную сторону), даже если Вы уже пользовались
этой или другими красками для волос. Наносите приготовленную смесь сразу
после смешивания.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! МАҢЫЗДЫ:
Қолданудың алдында нұсқаулықтың сыртқы жағындағы «САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ»
бөлімін оқуыңызды өтінеміз. Сіз осы немесе шашқа арналған өзге бояуларды бұрын
пайдалансаңыз да, кез келген жағдайда тері сезімталдығына сынақ өткізіңіз (теріс
жағын қараңыз). Дайындалған қоспаны бірден араластырғаннан кейін жағыңыз.

1. ПОДГОТОВКА:

1. ДАЙЫНДАЛУ:

Перед началом окрашивания приготовьте пеньюар для защиты одежды и часы,
чтобы следить за временем воздействия. Краску SYOSS Oleo Intense следует
наносить на сухие немытые волосы. Не рекомендуется мыть голову за 24–48 часов
до нанесения краски.

Бояр алдында алжапқышты киіп, сағатты жаныңызға қойыңыз, ол сізге жағу
уақытын қадағалауға мүмкіндік береді. SYOSS Oleo Intense бояуын құрғақ және
жуылмаған шашыңызға жағу керек. Бояуға дейін 24–48 сағат бұрын басты жуу
ұсынылмайды.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:

2. ҚОСПАНЫ ДАЙЫНДАУ:

Наденьте пеньюар и прилагаемые перчатки. Отвинтите крышку флакона-аппликатора. Откройте тюбик с окрашивающим кремом, проткнув мембрану специальным
шипом внутри крышечки. Выдавите все содержимое тюбика во флакон-аппликатор. Снова закройте флакон-аппликатор и энергично взболтайте смесь, пока
все компоненты не образуют однородный крем. В конце открутите колпачок
наконечника флакона-аппликатора, если наконечник состоит из двух частей, ИЛИ
отломите верхнюю часть наконечника, если наконечник цельный, и немедленно
начинайте нанесение.

Пеньюарды және қоса берілген қолғапты киіңіз. Бөтелкінің ауызын ашыңыз. Түс
кремі бар тюбикті қақпақтың қарама-қарсы жағымен тесіп ашыңыз. Тюбиктін
ішінен барлық құрамдастарды бөтелкенің ішіне сығыңыз. Бөтелкенің ауызын
кері жабып, қиыс біртекті қауымға жеткенше дейін шайқаңыз. Флакон-
аппликаторды қайтадан жабыңыз да, барлық компоненттер құрамы бойынша
біртекті май шыққанша екпінмен шайқаңыз. Егер құты-аппликатордың ұштығы екі
бөліктен тұрса, оның қалпақшасын соңында бұрап алыңыз, НЕМЕСЕ, егер ұштығы
тұтас болса, оның жоғарғы бөлігін сындырыңыз, және дереу жағуды бастаңыз.

3. A НАНЕСЕНИЕ НА ВСЮ ДЛИНУ ВОЛОС:

3. A ШАШТЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫНА ТОЛЫҒЫМЕН ЖАҒУ:

Этот вид нанесения рекомендуется, если:
•	Вы окрашиваете волосы стойкой краской в первый раз или
•	ранее окрашенные волосы отросли настолько, что разница между отросшими и
окрашенными волосами незаметна.
Нанесите всю приготовленную смесь непосредственно из флакона-аппликатора
прядь за прядью на сухие немытые волосы. Затем тщательно вмассируйте ее в
волосы кончиками пальцев.
Оставьте смесь для воздействия на 30 минут. Для оттенков 9-10, 9-11, 9-60,
10-00, 10-50 время воздействия составляет 45 минут.

Бұл жағу түрі мына жағдайларда ұсынылады:
• Сіз шашты тұрақты бояумен алғаш рет боясаңыз, немесе
•	бұрын боялған шаш соншалықты өскені, өсіп кеткен және боялған шаштың
арасындағы айырмашылық көрінбейді.
Бүкіл дайындалған қоспаны тікелей құты-аппликатордан құрғақ жуылмаған шаштың
әр тұтамына жағыңыз. Содан кейін оны саусақтар ұшымен шашқа мұқият уқалап
сылаңыз.

Әсер ету үшін қоспаны 30 минутқа қалдырыңыз. 9-10, 9-11, 9-60, 10-00,
10-50 реңктері үшін әсер ету уақыты 45 минут құрайды.

3. B НАНЕСЕНИЕ НА ОТРОСШИЕ КОРНИ:

3. B ҚАЙТА ӨСКЕН ШАШТАРҒА ЖАҒУ:

Наносите приготовленную смесь непосредственно из флакона-аппликатора на
сухие немытые волосы. Этот вид нанесения необходим, если
•	Ваши волосы ранее были окрашены стойкой краской и разница между отросшими
и окрашенными волосами заметна или
•	кончики Ваших волос темнее или повреждены.
Нанесите ⅔ окрашивающей смеси только на отросшие корни. Для этого проведите
пробор с помощью наконечника флакона-аппликатора и равномерно распределите
смесь вдоль пробора на отросшие корни волос кончиками пальцев (перчатки не
снимайте). Повторите процедуру для всех отросших корней.
Оставьте окрашивающую смесь для воздействия на 20 минут. Затем распределите
остатки смеси по всей длине волос и оставьте для воздействия еще на 10 минут.
Для оттенков 5-77 и 6-55: Время воздействия на корни волос составляет 15 минут. Нанесите оставшуюся смесь по всей длине волос и оставьте для воздействия
еще на 15 минут.
Для оттенков 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 и 10-50: Время воздействия окрашивающей
смеси на корни волос составляет 35 минут. Нанесите оставшуюся смесь по всей
длине волос и оставьте для воздействия еще на 10 минут.

Қоспаны тек құрғақ және жуылмаған шашқа жағу керек.
Бұл жағудың түрі мына жағдайларда қолданылады:
•	Шашыңыз әлдеқашан боялған және өскен түбі.
•	Мен боялған шаш арасындағы айырмашылық байқалса, немесе ұштары қошқылдау немесе қатты зақымданған болса.
Қоспаның мөлшерін шаштың тек қайта өскен түптеріне жағыңыз. Бояуға
арналған бөтелкенің ұшымен шаштардың арасын бөліп, тек өскен жерлерге саусақтармен ұқалап жағыңыз (қолғапты киіп жағыңыз). Бұл әрекетті бүкіл өскен
жерлерге қайталаңыз.
Бояуды өң беруге 20 минутқа қалдырыңыз. Қалған қоспаны барлық шашқа жағыңыз
да, тағы да 10 минутқа қалдырыңыз, 5-77 және 6-55 реңктері үшін: Шаш
түбіріне әсер ету мерзімі 15 минут. Қалған қ оспаны шашыңыздың ұзындығы
бойынша жағыңыз және әсер ету үшін тағы 15 минутқа қалдырыңыз.

9-10, 9-11, 9-60, 10-00 және 10-50 реңктері үшін: Бояуға арналған
қоспаның шаш түбіне әсер ету мерзімі 35 минут. Қалған қоспаны шашыңыздың
ұзындығы бойынша жағыңыз және әсер ету үшін тағы 10 минутқа қалдырыңыз.

4. ОПОЛАСКИВАНИЕ И УХОД ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ:

4. ШАЮ ЖӘНЕ КҮТІМ БЕРУ:

По окончании времени воздействия вспеньте смесь на волосах с небольшим количеством теплой воды. Затем тщательно промойте их, пока вода не станет прозрачной.
После тщательно промойте волосы шампунем.
Для последующего ухода вмассируйте специально разработанный кондиционер,
обогащенный маслом SYOSS Oleo Intense в мокрые волосы. Подождите 2 минуты,
после чего тщательно промойте волосы.

Әсер етіп болғаннан кейін қоспаны шашыңызда аздаған жылы судың көмегімен
көпіртіңіз. Одан кейін су мөлдір қалпына келгенше мұқият жуыңыз. Одан соң
шашыңызды сусабынмен мұқият жуыңыз.
Одан кейінгі күтім мақсатында SYOSS Oleo Intense арнайы дайындалған кондиционерді дымқыл шашқа уқалаңыз. 2 минут күте тұрыңыз, одан соң шашыңызды
шайыңыз.

5. ПОДДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА:

5. ТҮСТІҢ ЖАҢАРУЫ:

Для поддержания насыщенного и сияющего цвета мы рекомендуем использовать
шампунь и кондиционер SYOSS Color. Для обновления цвета между окрашиваниями
используйте SYOSS Оттеночный бальзам, а для закрашивания седины и отросших
корней – SYOSS Root Retouch.

Тұрақты жəне жарқын түсті сақтау үшін SYOSS Color сусабынын жəне кондиционерін қолдануды ұсынамыз. Бояулар арасында түсті жаңарту үшін Syoss Реңк
беретін бальзамды, ақ шашты жəне өсіп кеткен түптерді бояу үшін – SYOSS
Root Retouch қолданыңыз.
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ВНИМАНИЕ! ВАЖНО: Перед применением, пожалуйста, прочтите раздел «МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (см. ниже). Проведите тест на аллергическую реакцию в любом
случае (см. ниже), даже если Вы уже пользовались этой или другими красками для волос.
Перед применением продукта не мойте волосы. Наносите приготовленную смесь сразу после
смешивания. Не оставляйте смесь в закрытом флаконе; это может привести к вздутию или
разрыву флакона. Не храните остатки неиспользованной смеси для п оследующих применений.
Тщательно смешивайте Ухаживающий окрашивающий крем и Проявляющее молочко до образования однородной массы. Во время процесса окрашивания не накрывайте волосы пластиковой
или алюминиевой фольгой и избегайте внешних источников тепла (например: фен, шапочка или
сауна). Для оттенков 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 и 10-50: Не используйте на волосах, которые
были предварительно окрашены в красные или более тёмные оттенки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ: Избегайте попадания продукта на одежду или украшения, так как пятна трудно удалить. Мы рекомендуем повторять окрашивание каждые 4 недели,
поскольку рост волос за этот период составляет примерно 1 см. Не используйте продукт в
течение 2 недель до и после химической з авивки или осветления и уменьшите время воздействия краски на 10 минут.
Если Ваши волосы:
•	Содержат больше седины или светлее, чем рекомендовано, повреждённые или химически
завитые: о крашивание может п олучиться более интенсивным, чем изображено на упаковке
и в Системе соответствия цвета.
• Темнее, чем рекомендовано: окрашивание может получиться менее интенсивным, чем
изображено на у паковке и в Системе соответствия цвета.
• Повреждены или очень пористые: мы рекомендуем наносить продукт на кончики волос
(около 1–2 см) только на последние 5–10 минут времени воздействия.
• Длиннее плеч: Мы рекомендуем использовать две упаковки краски SYOSS Oleo Intense.
При попадании на кожу краску SYOSS Oleo Intense можно легко удалить с помощью ватного
диска и мыла или тоника для лица.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! МАҢЫЗДЫ: Қолданар алдында, өтінеміз, «САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ» бөлімін
оқып шығыңыз (төменде қараңыз). Сіз осы немесе шашқа арналған өзге бояуларды бұрын пайдалансаңыз
да, кез келген жағдайда тері сезімталдығына сынақ өткізіңіз (сырт жағын қараңыз). Өнімді қолданар
алдында шашты жумаңыз. Алдын ала дайындалған қоспаны лезде жағыңыз. Қоспаны жабық бөтелкінің
ішінде қалдырмаңыз; бұл құтының ісінуіне немесе жарылуына әкелуі мүмкін. Қоспаның қалдықтарын
сақтамаңыз – оны келесі бояу үшін қолдануға болмайды. Күтетін бояғыш кремді және Айқындағыш
сүтті біртекті масса пайда болғанша мұқият араластырыңыз. Бояу барысында шашты пластик немесе
алюминий жұқалтырмен жаппаңыз және сыртқы жылу көздерінен аулақ болыңыз (мысалы: фен, бас
киім немесе сауна). 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 және 10-50 реңктері үшін: Алдын ала қызыл немесе
одан күңгірт реңктерге боялған шашта пайдаланбаңыз.
ҚОЛДАНАР АЛДЫНДАҒЫ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР: Өнімді киімге немесе әшекей бұйымдарға тигізбеңіз, өйткені оны толығымен кетіру қиындық туғызады. Әр 4 апта шаштарыңызды бояуға тырысыңыз,
негедесен бір айдың ішінде шаш 1 сантиметрге өседі. Егер сіз шашыңызға ашық рең беру немесе
химиялық бұйралау жасаған болсаңыз, бояу кремін қолданбас бұрын 2 апта күтіңіз, және әсер ету
уақытын 10 минутқа азайтыңыз.
Егер шашыңыз:
•	Құрамында
Құрамында ақ шашы көп немесе түсі ұсынылғаннан ашықтау, зақымдалған немесе химиялық
бұйраланған шаш: бояу қаптамада және Түстің сәйкестігі жүйесінде көрсетілгеннен қарқынырақ
болуы мүмкін;
•	Ұсынылғаннан
Ұсынылғаннан қаралау: бояу қаптамада және Түстің сәйкестігі жүйесінде көрсетілгеннен аздау
қарқын болуы мүмкін;
•	Зақымдалған
Зақымдалған немесе өте тарамдалып кеткен болса: Шаш бояу бітер алдында шашыңыздың
ұштарына (1–2 см дейін), тек 5–10 минут қалғанда жағуға ұсыныс береміз;
•	Шашыңыз
Шашыңыз иықтардан ұзын болса: SYOSS Oleo Intense екі қапта-масын пайдалануға кеңес
береміз.
Теріге тиген жағдайда SYOSS Oleo Intense бояуын мақта тампоны мен сабынның немесе бетке
арналған тониктің көмегімен оңай кетіруге болады.

К раски для волос могут вызвать серьезные аллергические реакции.
Прочитайте и следуйте инструкциям. Продукт не предназначен для использования лицами, не
достигшими 16 лет. Наличие в ременных татуировок и татуировок из хны может увеличить риск
возникновения аллергической реакции.
Не окрашивайте Ваши волосы, если:
–	у Bас сыпь на лице или кожа головы чувствительна, раздражена или повреждена,
–	у Bас уже когда-нибудь была аллергическая реакция после окрашивания волос,
–	у Bас ранее наблюдалась аллергическая реакция на временные татуировки или татуировки
из хны.
Не используйте для окрашивания бровей или ресниц. Содержит: перечень ингредиентов смотрите
на упаковке. После окрашивания тщательно промойте волосы. Избегайте попадания в глаза.
Если продукт все же попал в глаза, немедленно промойте их. При нанесении краски пользуйтесь
перчатками. Хранить в недоступном для детей месте. Сохраните картонную упаковку и данную
инструкцию, в случае если у Вас наблюдается аллергическая реакция. В целях снижения риска
возникновения аллергической реакции, следуйте инструкциям.
1. ТЕСТ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ
	Проведите тест на аллергическую реакцию за 48 часов до каждого окрашивания, даже если
Вы уже пользовались окрашивающими средствами. Выберите для проведения теста участок
кожи размером 1 см × 1 см на внутренней стороне локтя. Нанесите небольшое количество
окрашивающего крема тонким слоем на кожу внутренней стороны локтя с помощью ватной
палочки и оставьте, не накрывая, на 45 минут. Избегайте попадания окрашивающего крема
на одежду. Аккуратно закройте тюбик. Через 45 минут тщательно смойте окрашивающий
крем теплой водой.
	Если наблюдается хоть какое-то раздражение во время проведения теста или в течение
последующих 48 часов, немедленно промойте этот участок кожи и не используйте этот
продукт. Отсутствие реакции на этот тест не является гарантией того, что аллергическая
реакция не возникнет в результате последующего окрашивания волос. Тем не менее этот
тест является важной мерой предосторожности. Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас
возникли какие-либо сомнения.
2. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ У ВАС:
–	наблюдаются жжение, покраснение и/или сыпь, немедленно прекратите нанесение и смойте
средство тёплой водой, так как это может быть симптомом более серьёзной реакции. Не
окрашивайте волосы до получения медицинской консультации;
–	быстро распространяется сыпь на коже, наблюдаются головокружение или обморок,
затрудненное дыхание, и/или опухают глаза/лицо, немедленно смойте средство и сразу
обратитесь за медицинской помощью, а также свяжитесь с изготовителем.
3.	ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ ИЛИ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ У ВАС НАБЛЮДАЮТСЯ такие реакции, как зуд, сыпь на коже, опухание глаз/лица, волдыри и/или выделения
на коже, сразу обратитесь за медицинской помощью и свяжитесь с изготовителем.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	Этот продукт содержит ингредиенты, которые могут вызвать сильное раздражение глаз и их
возможное необратимое повреждение. Если проявляющее молочко или окрашивающая смесь
попали в глаза, немедленно промойте их большим количеством тёплой воды и обратитесь за
медицинской помощью.
•	Если Вы пользуетесь контактными линзами и во время нанесения средство попало в глаза,
сначала снимите контактные линзы, затем промойте глаза большим количеством тёплой
воды и обратитесь за медицинской помощью.
•	Не вдыхайте и не глотайте продукт.
•	Избегайте излишнего контакта с кожей.
•	Не используйте продукт, если Ваши волосы были окрашены хной или металлосодержащими
красителями.
•	Перед окрашиванием снимите с волос металлические предметы, такие как зажимы, шпильки
и заколки, и не используйте их во время окрашивания. Не используйте металлические
инструменты.
•	Держите проявляющее молочко вдали от тепла и света. Не смешивайте данное окрашивающее
средство с любыми другими продуктами. Не храните остатки неиспользованного продукта. Не
оставляйте смесь в закрытом флаконе (это может привести к вздутию или разрыву флакона).
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KZ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Шашқа арналған бояулар елеулі аллергиялық реакцияларды туындатуы мүмкін.
Нұсқаулықты оқып, қадағалаңыз. Өнім 16 жасқа толмаған тұлғалардың қолдануына арналмаған. Уақытша тату
немесеқына татулары аллергиялық реакциялардың туындау қаупін арттыруы мүмкін.
Мына жағдайларда шашты бояуға болмайды:
–	бетіңізде бөрткендер болса немесе бас терісі сезімтал, тітіркенген немесе зақымданған болса,
–	әлдеқашан шаш бояған кезде аллергиялық реакция туындаған болса,
–	әлдеқашан уақытша тату немесе қына татуларына аллергиялық реакцияның болғаны байқалса.
Қас және кірпік бояу үшін қолданбаңыз. Құрамы: құрамдастарының тізімін қораптан қараңыз. Бояған соң
шашыңызды мұқият шайыңыз. Көзге түсуден сақ болыңыз. Егер өнім көзге түссе, көзіңізді дереу сумен
шайыңыз. Бояуды жаққан кезде қолғап қолданыңыз. Балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
Өзіңізде аллергиялық реакция байқалса, картон қорап мен берілген нұсқаулықты сақтаңыз. Аллергиялық
реакцияның туындау қаупін азайту мақсатында, келесі нұсқау-ларды орындаңыз.
1. АЛЛЕРГИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯҒА СЫНАҚ
	Ұқсас бояғыш құралдарды әлдеқашан пайдаланып көрсеңіз де, әрбір шаш бояудың алдында 48 сағат бұрын
аллергиялық реакцияға сынап көріңіз. Шынтақтың ішкі жағында 1 × 1 см мөлшерінде тері бөлігін таңдап
алыңыз. Мақталы таяқша көмегімен бояғыш кремнің аздаған мөлшерін шынтақтың ішкі жағындағы теріге
жұқа қабаттап жағыңыз, бетін жаппай, 45 минутқа қалдырыңыз. Кремнің киімге жанасуына жол бермеңіз.
Сықпаны абайлап жабыңыз. 45 минуттан кейін бояйтын кремді жылы сумен мұқият жуып тастаңыз.
	Егер сынақ өткізу кезінде немесе келесі 48 сағат ішінде әлдеқандай әсер байқалса, дереу шайып
бұл бояуды қолданбаңыз. Осы сынақ кезінде аллергиялық реакцияның жоқтығы келесі шаш бояу
кезінде аллергиялық реакцияның туындамауына кепілдік бермейді. Дегенмен, бұл сынақ маңызды
сақтық шара болып табылады. Қандай да бір күдігіңіз болса, дәрігерден кеңес алыңыз.
2. БОЯУ КЕЗІНДЕ СІЗДЕ:
–	ашу, қызару және/немесе бөрту байқалса, бояу жағуды дереу арада тоқтатып, бояуды жылы сумен шайып
тастаңыз, себебі бұл елеулі реакцияның белгісі болуы мүмкін. Медициналық кеңес алмағаныңызша
шашыңызды боямаңыз;
–	терідегі бөрткендер жылдам жайылып кетсе, бас айналу немесе есінен тану, тыныс алудың
қиындауы және/немесе көз/беттің ісінуі байқалса, бояуды дереу арада шайып тастап, бірден
медициналық көмекті шақыртыңыз, сонымен қатар өндірушіге х абарласыңыз.
3.	ЕГЕР ШАШ БОЯҒАННАН КЕЙІН БІРДЕН НЕМЕСЕ КЕЛЕСІ КҮНДЕРІ СІЗДЕ қышыну, тері бөртуі, көз/
беттің ісінуі, терінің күлдіреуі және/немесе сулануы байқалса, дереу арада медициналық көмек
шақыртып, өндірушіге хабарласыңыз.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
•	Бұл
Бұл өнімнің құрамында көздің қатты тітіркенуін және олардың ықтимал зақымдалуын тудыра алатын
ингредиенттер бар. Егер айқындағыш сүт немесе бояғыш қоспа көзге түссе, оны дереу жылы судың
көп мөлшерімен жуыңыз және медициналық көмек сұраңыз.
•	Егер
Егер де сіз жанаспалы линзаны қолданатын болсаңыз, және шашыңызды бояған кезде бояу көзіңізге
тиіп кетсе, алдымен жанаспалы линзаны шешіп, көзіңізді көп мөлшердегі сумен шайыңыз, және
медициналық жәрдемге жүгініңіз.
•	Өнімнің
Өнімнің иісін ішке тартпаңыз және жұтпаңыз.
•	Теріге
Теріге тигізбеуге тырысыңыз.
•	Шашыңыз
Шашыңыз қынамен, немесе құрамында металл бар бояуыштармен боялса, пайдаланбаңыз.
•	Шашыңызды
Шашыңызды бояр алдында шашыңыздан қыстырғыш, шпилька және түйреуіш секілді металл заттарды
алып тастаңыз және бояған кезде пайдаланбаңыз. Металл құралдарды пайдаланбаңыз.
•	Айқындағыш
Айқындағыш сүтті жылудан және жарықтан алыс ұстаңыз. Бұл бояйтын өнімді басқа өнімдермен
араластырмаңыз. Өнімнің пайдаланылмаған қалдығын сақтамаңыз. Өң беретін эмульсияны жабық
құтыда қалдырмаңыз (ол құтының ісінуіне немесе жарылуына себеп болуы мүмкін).
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