GOODBYE
YELLOW

GOODBYE
ORANGE

CO TO JEST:

CO TO JEST:

Szampon Neutralizujący dla delikatnego oczyszczania
z wysokim stężeniem pigmentu zapewniający
natychmiastowe nasycenie chłodnego kierunku
kolorystycznego i neutralizację niepożądanych ciepłych,
żółtych podtonów. Nie zawiera SLS/SLES*.

Szampon Neutralizujący dla delikatnego oczyszczania
z wysokim stężeniem pigmentu zapewniający natychmiastowe
nasycenie chłodnego kierunku kolorystycznego i neutralizację
niepożądanych ciepłych, pomarańczowych i czerwonych
podtonów. Nie zawiera SLS/SLES*.

*Siarczany SLS/SLES: Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

*Siarczany SLS/SLES: Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate

KORZYŚCI:

KORZYŚCI:

• Neutralizacja żółtych podtonów

• Neutralizacja pomarańczowych i czerwonych podtonów

• Pomaga utrzymać nasycenie chłodnych tonów
pomiędzy wizytami w salonie.

• Pomaga utrzymać nasycenie chłodnych tonów pomiędzy
wizytami w salonie.

• Do stosowania na bazie 9 i jaśniejszej w celu
przeciwdziałania żółtym podtonom.

• Do stosowania na bazie 4 do 6 w celu przeciwdziałania
pomarańczowym i czerwonym podtonom.

• Natychmiastowo nadaje chłodny ton bezpośrednio
po usłudze rozjaśnienia.

• Natychmiastowo nadaje chłodny ton bezpośrednio
po usłudze rozjaśnienia.

JAK TO DZIAŁA:

JAK TO DZIAŁA:

Skalibrowane połączenie bezpośrednich pigmentów
fioletowych i niebieskich zostało opracowane w celu
neutralizowania niepożądanych żółtych podtonów przy
jednoczesnym delikatnym oczyszczaniu włosów.

Skalibrowane połączenie bezpośrednich pigmentów
niebieskich i zielonych zostało opracowane w celu
neutralizowania niepożądanych pomarańczowych
i czerwonych podtonów przy jednoczesnym delikatnym
oczyszczaniu włosów.

Formuła jest dostosowana do poziomu pH 4,5,
aby uzyskać skuteczne i długotrwałe rezultaty.

PRZED & PO

Formuła jest dostosowana do poziomu pH 4,5,
aby uzyskać skuteczne i długotrwałe rezultaty.

PRZED & PO

ODKRYJ
GOODBYE ORANGE
GOODBYE YELLOW
JAK STOSOWAĆ:
W SALONIE
• Aplikuj jak szampon na mokre włosy i pozostaw
do 5 minut**, kontroluj wzrokowo
• Dokładnie spłucz po upływie czasu działania
• Rezultaty kolorystyczne i ich trwałość uzależnione
są od kondycji włosów i czasu działania
• Używaj profesjonalnych rękawic, chroń ubrania,
powierzchnie i skórę przed poplamieniem i przebarwieniami
• Aby wzmocnić efekt można nieznacznie wydłużyć
czas działania na włosach o niskiej porowatości

W DOMU
• Stosuj codziennie dla osiągnięcia maksymalnego
nasycenia chłodnego kierunku kolorystycznego
• Stosuj 1-2 razy w tygodniu dla utrzymania chłodnego tonu

**W razie potrzeby wydłuż czas działania, aby uzyskać jeszcze silniejsze osadzenie pigmentu

REKOMENDOWANE STOSOWANIE
BAZA WŁOSÓW
PODTON

CZERWONY – POMARAŃCZOWY

POMARAŃCZOWY – ŻÓŁTY

ŻÓŁTY

REKOMENDOWANY
PRODUKT

REZULTATY
przed

W SALONIE:
REKOMENDOWANE
STOSOWANIE

OCZEKIWANY
REZULTAT
W DOMU:
REKOMENDOWANE
STOSOWANIE

po

Aplikuj w czystej postaci i kontroluj
wzrokowo, pozostaw do 5 minut

przed

po

Delikatna neutralizacja:
Rozcieńcz z wodą (1:1)

przed

po

Aplikuj jak szampon na mokre włosy
i pozostaw do 5 minut

Silna neutralizacja:
Aplikuj w czystej postaci i kontroluj
wzrokowo, pozostaw do 5 minut

Neutralny rezultat kolorystyczny

Chłodny refleks na czystej,
wstępnie rozjaśnionej bazie 7

Czysty, chłodny blond na wstępnie
rozjaśnionej bazie 9 i jaśniejszej

Stosuj 1-2 razy w tygodniu,
pozostaw na włosach do 5 minut

Stosuj maksymalnie raz w tygodniu,
pozostaw na włosach do 3 minut

Rekomendowane stosowanie
GoodBye Yellow

PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI
Działanie Goodbye Yellow & Goodbye Orange jest znacznie intensywniejsze niż zwykłych, pigmentowanych szamponów.
Dlatego też czas działania jest kluczowy w osiągnięciu pożądanych rezultatów. W zależności od bazy i kondycji włosów,
zbyt długi czas ekspozycji może zmienić rezultat koloryzacji w fioletowo-niebieski bądź zielono-niebieski podton.
W celu usunięcia tych niepożądanych efektów, prosimy umyć włosy Szamponem Głęboko Oczyszczającym BC.

