NIEUW
GOODBYE
ORANGE
WAT IS HET?

HOE GEBRUIK JE HET?
IN – SALON SERVICE

•S
 terk pigmenterende neutraliserende shampoo tegen
ongewenste oranje en rode ondertonen
• Haarbasis: middenbruin tot donkerblond

•G
 ebruik op basis 4 tot en met 6 om de anti-oranje/rood
corrigerende technieken in evenwicht te brengen

• Zachte reiniging met geïntegreerde bondingtechnologie

• Snel en eenvoudig aan te brengen bij de wasbak

•D
 e formule is aangepast aan een pH-waarde van
4,5 voor effectieve en langdurige resultaten

•A
 anbrengen als shampoo op nat haar gedurende maximaal
5 minuten

• Veganistische formule & vrij van SLS/SLES Sulfaten*

• Spoel het haar grondig uit na het aanbrengen
•D
 e ontwikkelingstijd kan lichtjes worden verlengd
op niet-poreus haar om het resultaat te versterken

WAT DOET HET?

•H
 et kleurresultaat en de houdbaarheid variëren
afhankelijk van de haarconditie en de inwerkingstijd

•D
 e nauwkeurigheid van het pigment van een
blauw-groenige directe verfstof is geformuleerd
om ongewenste oranje / rode ondertonen te
neutraliseren terwijl het haar zacht gereinigd wordt

•G
 ebruik professionele handschoenen en
bescherm kleding om vlekken en verkleuring
van het oppervlak en de huid te voorkomen

THUIS ONDERHOUD:

• Gaat vervaging van koele tinten tegen

• Gebruik 1 - 2 keer per week voor toononderhoud

• Helpt de koele tint te verlengen tussen salonbezoeken
•V
 oegt onmiddellijk een koele tint toe na het oplichten
met de vrije hand op een donkere haarbasis

* SLS/SLES Sulfaten = Sodium Lauryl Sulfaat & Sodium Laureth Sulfaat
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Na

Breng puur aan en houd controle,
laat tot 5 minuten inwerken

Voor

Na

Zachte neutralisatie:
Verdunnen met water (1:1)

Voor

Na

Gebruik van Good Bye Yellow
aanbevolen

Sterke neutralisatie:
Breng puur aan en houd controle,
laat tot 5 minuten inwerken

Neutraal kleurresultaat vs. GBY

Helder blond, stone washed reflex op
helder gebleekte basis 7 vs. GBY

Gebruik van Good Bye Yellow
aanbevolen

1 à 2 keer per week aanbrengen,
tot 5 minuten laten inwerken

Maximaal 1 keer per week
aanbrengen, maximaal 3 minuten
laten inwerken

Gebruik van Good Bye Yellow
aanbevolen

HINTS & TIPS
Goodbye Orange is veel intenser dan gewone gepigmenteerde shampoos.
Daarom is de inwerkingstijd de belangrijkste factor om de gewenste resultaten te bereiken. Afhankelijk van de haarbasis &
de haarconditie, kan een te lange inwerkingstijd het kleurresultaat veranderen in een groenachtige / blauwachtige ondertoon.
Om deze ongewenste ondertonen te verwijderen, gelieve het haar te wassen met BC Deep Cleansing Shampoo bij de wasbak.

