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DIQQAT! MUHIM:
Iltimos, qo‘llashdan oldin yo‘riqnomaning orqa betidagi «EHTIYOT CHORALARI» bo‘limini
o‘qib chiqing. Bordiyu Siz shu yoki boshqa soch bo‘yoqlaridan avval foydalangan bo‘lsangiz
ham terining sezuvchanlik testini amalga oshiring (orqa tomoniga qar.). Tayyorlangan
aralashmani darhol aralashtirilganidan keyin surting.

DİQQƏT! ÖNƏMLİDİR:
Lütfən, tətbiq etməmişdən öncə təlimatın arxasındakı "EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ"
bölümünü diqqətlə oxuyun. Bu və ya digər saç boyasından artıq istifadə etmiş olsanız
da, istənilən halda allergik reaksiya üçün test edin (arxa tərəfinə bax.). Hazırlanmış
qarışığı qarışdırdıqdan dərhal sonra çəkin.

1. TAYYORGARLIK:

1. HAZIRLIQ:

Bo‘yashni boshlashdan oldin libosingizni himoya qilish uchun himoyalovchi mato
va ta’sir vaqtini kuzatib borish uchun soat tayyorlab qo‘ying. SYOSS Oleo Intense
bo‘yog‘ini yuvilmagan quruq sochlarga surtish lozim. Bo‘yoqni surtishdan 24–48 soat
oldin boshni yuvish tavsiya etilmaydi.

Boyamadan öncə təsir vaxtını izləmək üçün geyim və saatın qorunması üçün
penuarı hazırlayın. SYOSS Oleo Intense boyası quru yuyulmamış saçın üzərinə
çəkilməlidir. Boyanı çəkməmişdən 24–48 saat öncə başı yumaq tövsiyə edilmir.

2. QORISHMANI TAYYORLASH:

2. QARIŞIĞIN HAZIRLANMASI:

Pen’yuar va ilova qilingan qo‘lqoplarni kiyib oling. Flakon-applikatorning qopqog‘ini
burab oching. Bo‘yovchi parvarishlovchi krem solingan tyubik membranasini qopqoq
ichidagi maxsus igna bilan teshib oching. Tyubik ichidagi moddaning hammasini flakonapplikatorga soling. Flakon-applikatorni takror yoping va barcha moddalar o‘z tarkibiga ko‘ra
bir tusdagi krem holatiga kelguncha qorishmani yaxshilab chayqating. Aplikatorning
uchini sindirib, darhol murojaat qiling.

Penuarı və əlavə edilən əlcəyi taxın. Flakon-applikatorun qapağını açın. Qapağın içindəki
özəl diş ilə pərdəni deşərək boyama kremi ilə tübü açın. Tübün bütün içindəkilərini
flakon-appliktora boşaldın. Flakon-applikatoru yenidən bağlayın və bütün komponentlər
bir krem yaratmayınca, qarışığı qızğın sürətdə çalxalayın. Sonda flakon-applikatorun
ucluğu iki hissədən ibarətdirsə, onun qapağını açın VƏ YA ucluq bütövdürsə, ucluğun
yuxarı hissəsini kəsin və dərhal çəkməyə başlayın.

3. A SOCHLARNING BUTUN UZUNLIGI BO‘YLAB SURTISH:
Bo‘yashning bu usuli quyidagi vaziyatlarda tavsiya etiladi:
•	Sochlaringizni turg‘un bo‘yoq bilan birinchi marotaba bo‘yayotgan bo‘lsangiz yoki
•	oldin bo‘yalgan sochlar shu qadar o‘sganki, o‘sib ketgan va bo‘yalgan o‘rtasidagi farq
sezilmay qolgan.
Tayyorlangan aralashmani barchasini bevosita flakon-applikatordan quruq yuvilmagan
sochlarga tolama-tola surtib chiqing.
Ta’sir etish uchun aralashmani 30 daqiqaga qoldiring. 9-10, 9-11, 9-60, 10-00, 10-50
tuslari uchun ta’sir etish vaqti 45 daqiqani tashkil etadi.

3.A SAÇLARIN BÜTÜN UZUNLUĞUNA ÇƏKMƏ:
Bu çəkmə növü aşağıdakı hallarda tövsiyə edilir:
• Siz saçlarınızı ilk dəfədir qalıcı boya ilə boyayırsınız ya da
•	daha
daha öncə boyanmış saçlar yeni çıxmış və boyanmış saçlar arasında fərq görünməz
qədər böyümüşdür.
Bilavasitə flakon-applikatordan bütün hazırladığınız qarışığı tel-tel quru yuyulmamış
saçlarınıza çəkin. Daha sonra onu barmaqlarınızın ucları ilə saçlarınıza çəkərək
ovuşdurun.
Təsir üçün qarışığı 30 dəqiqə saxlayın. 9-10, 9-11, 9-60, 10-00, 10-50 çalarları
üçün təsir vaxtı 45 dəqiqə təşkil edir.

3. B SOCHLARNING O‘SGAN ILDIZLARIGA SURTISH:

3.B YENİ ÇIXMIŞ KÖKLƏRƏ ÇƏKMƏ:

Tayyorlangan qorishmani yuvilmagan quruq sochlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri flakon-applikatorning
o‘zidan surting.
Bu bo‘yash turi:
•	Sizning sochlaringiz yorqinlashtirilgan bo‘lsa
•	va o‘sgan sochlar bilan bo‘yalgan sochlar o‘rtasida sezilarli farq bo‘lsa.
Bo‘yovchi qorishmaning qismini faqatgina o‘sgan ildizlarigagina surting. Buning
uchun flakon-applikatorning qalpog‘i yordamida sochlaringizdan farq oching va qorishmani
farq bo‘ylab, barmoqlaringizning uchi bilan (qo‘lqoplarni echmang) sochlarning o‘sgan
ildizlariga bir tekisda tarqating. Ushbu ishlamni barcha o‘sgan ildizlar uchun takrorlang.
Aralashma ta’sir qilishi uchun 20 daqiqaga qoldiring. So‘ngra qorishmaning qolgan qismini
sochlarning butun uzunligi bo‘ylab tarqating va ta’sir qilishi uchun yana 10 daqiqaga
qoldiring, 5-77 va 6-55 rang tuslari uchun: Sochlar ildiziga ta’sir vaqti 15 daqiqa.
Qolgan qorishmani sochlarning butun uzunligi bo‘ylab surting va ta’sir ko‘rsatishi uchun
yana 15 daqiqaga qoldiring.
9-10, 9-11, 9-60, 10-00 va 10-50 rang tuslari uchun: Bo‘yovchi qorishmaning
sochlar ildiziga ta’sir vaqti 35 daqiqa. Qolgan qorishmani sochlarning butun uzunligi
bo‘ylab surting va ta’sir ko‘rsatishi uchun yana 10 daqiqaga qoldiring.

Bilavasitə flakon-applikatordan hazırladığınız qarışığı quru yuyulmamış saçlarınıza
çəkin. Bu çəkmə növü aşağıdakı hallarda zəruridir:
•	Sizin
Sizin saçlarınız bundan öncə qalıcı boya ilə boyanmış və yeni çıxmış və boyanmış
saçlar arasında fərq görünür ya da
• Sizin saçlarınızın ucları daha tünd və ya zədəlidir.
Boyanan qarışığın hissəsini yalnız yeni çıxmış köklərə çəkin. Bunun üçün flakonapplikatorun ucluğu vasitəsilə saçları ayırın və ayırdığınız yerdəki yeni çıxmış saç
köklərinizin üzərinə barmaq ucları ilə eyni ölçüdə yayın (əlcəyi çıxarmayın). Proseduru
bütün yeni çıxmış köklər üçün təkrar edin.
Təsir üçün boyanmış qarışığı 20 dəqiqə saxlayın. Daha sonra qarışığın qalığını bütün
saçın uzunluğuna yayın və təsir üçün daha 10 dəqiqə saxlayın.
5-77 və 6-55 çalarları üçün: Saçlarınızın köklərinə təsir vaxtı 15 dəqiqə təşkil edir.
Qarışığın qalığını bütün saçın uzunluğuna yayın və təsir üçün daha 15 dəqiqə saxlayın.
9-10, 9-11, 9-60, 10-00, 10-50 çalarları üçün: boyayan qarışığın saçlarınızın
köklərinə təsir vaxtı 35 dəqiqə təşkil edir. Qarışığın qalığını bütün saçın uzunluğuna
yayın və təsir üçün daha 10 dəqiqə saxlayın.

4. BO‘YALGANDAN KEYINGI YUVISH VA PARVARISHLASH:

4. BOYAMADAN SONRA YAXALAMA VƏ QULLUQ:

Ta’sir vaqti tugagach, oz miqdordagi iliq suv bilan sochlardagi qorishmani ko‘pirtiring.
So‘ngra suv shaffof ko‘rinishga kelgunicha sochlarni yaxshilab yuving. Bu ishlamdan
so‘ngra sochlarni shampun yordamida yaxshilab yuvib tashlang.

Təsir vaxtı bitdikdən sonra saçdakı qarışığı böyük miqdarda isti su ilə köpükləndirin.
Daha sonra su şəffaf olmayınca, onları yaxşıca yuyun. Bundan sonra saçlarınızı yaxşıca
şampunla yuyun.

Keyingi parvarish uchun, SYOSS Oleo Intense maxsus ishlab chiqarilgan konditsionerni
xo‘l sochlarga ishqalab surting. 2 daqiqa kuting, so‘ngra sochlarni yaxshilab chayib
tashlang.

Özəl hazırlanmış SYOSS Oleo Intense kondisionerini çəkərək ovuşdurun. 2 dəqiqə
gözlədikdən sonra saçlarınızı yaxşıca yuyun.

Sonrakı qulluq üçün yaş saçlarınıza yağla zənginləşdirilmiş.

5. RANGNI YANGILASH:

5. RƏNGİN SAXLANMASI:

Rangni yangilash uchun biz SYOSS Tuslovchi malhamdan foydalanishni tavsiya qilamiz.
Bo‘yash oralig‘idagi tanaffuslar davomida oqargan sochlarni bo‘yash uchun SYOSS Root
Retouchdan foydalaning.

Rəngin yenilənməsi üçün Çalarlı SYOSS balzamından istifadə etməyi tövsiyə edirik.
Boyamalar arasında fasilə zamanı ağarmış saçlarınızın boyanması üçün SYOSS Root
Retouch istifadə edin.
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DIQQAT! MUHIM: Iltimos, foydalanishdan oldin «XAVFSIZLIK CHORALARI» bo‘limini o‘qib chiqing (pastroqda
qar.). Bordiyu Siz shu yoki boshqa soch bo‘yoqlaridan avval foydalangan bo‘lsangiz ham terining sezuvchanlik
testini amalga oshiring (teskari tarafiga qarang). Mahsulotdan foydalanishdan oldin sochlaringizni yuvmang.
Tayyorlangan qorishmani aralashtirib bo‘lishingiz bilanoq ishlating. Tayyor qorishmani yopiq flakonda qoldirmang;
bu flakonning shishib ketishi va yorilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Qorishmaning ishlatilmagan qoldiqlarini
keyinchalik qo‘llash maqsadida saqlab qo‘ymang. Parvarishlovchi bo‘yovchi krem va Namoyon bo‘luvchi shirani
bir xildagi jism hosil bo‘lgunga qadar yaxshilab aralashtiring. Bo‘yash jarayoni davomida sochlarni plastik
yoki alyumin folga bilan yopmang va tashqi issiqlik manbalari ta’siridan saqlang (masalan: fen, qalpoqcha
yoki sauna). 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 va 10-50 tuslari uchun: Oldindan qizil yoki undan qoramtirroq
tuslarga bo‘yalgan sochlarga ishlatmang.
BO‘YASHDAN OLDINGI FOYDALI MASLAHATLAR: Mahsulotning liboslar yoki taqinchoqlarga tegishining oldini
oling, chunki bunday dog‘larni ketkazish qiyin bo‘ladi. Biz bo‘yash ishlamini har 4 haftada takrorlashni maslahat
beramiz, chunki bu vaqt oralig‘ida sochlar taxminan 1 sm uzayadi. Kimyoviy jingalaklash yoki yorqinlashtirishdan
2 hafta oldin va keyin sochlaringizni bo‘yamang va bo‘yoqning ta’sir vaqtini 10 daqiqaga qisqartiring.
Bordiyu sochlaringiz:
•	Sochlar ko‘p oqargan yoki tavsiya etilganidan ochroq, jarohatlangan yoki kimyoviy usulda turmaklangan
bo‘lsa: ranglar o‘ramda ko‘rsatilganidan va Ranglar muvofiqligi tizimidagidan ko‘ra quyuqroq bo‘lib chiqadi.
• Tavsiya etilganidan qoramtirroq: ranglar o‘ramda ko‘rsatilganidan va Ranglar muvofiqligi tizimidagidan
ko‘ra ochroq bo‘lib chiqadi.
• Shikastlangan yoki juda ham serg‘ovak bo‘lsa: Biz mahsulotni, sochlarning uchiga (taxminan 1–2 sm)
ta’sir vaqtining so‘nggi 5–10 daqiqasi qolganda surtishni maslahat beramiz.
• Elkalardan uzun bo‘lsa: Biz SYOSS Oleo Intense bo‘yog‘ining ikki o‘ramini ishlatishni tavsiya qilamiz.
Teriga tomganda SYOSS Oleo Intense bog‘ini sovun va paxtali tamponyoki yuz uchun mo‘ljallangan tonik
bilan osongina ketkazish mumkin.

DİQQƏT! ÖNƏMLİDİR: Lütfən, istifadədən öncə "EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ" bölümünü oxuyun (aşağı
bax.). Bu və ya digər saç boyasından istifadə etmiş olsanız da, istənilən halda allergik reaksiya üçün test
edin (aşağı bax.). Məhsulun tətbiqindən öncə saçlarınızı yumayın. Hazırlanmış qarışığı qarışdırdıqdan
dərhal sonra çəkin. Qarışığı bağlı flakonda saxlamayın; bu, flakonun şişməsinə və ya qırılmasına yol
aça bilər. Sonrakı tətbiq üçün istifadə olunmamış qarışıq qalıqlarını saxlamayın. Qulluq edən boyayan
kremi və Özünü göstərən südü eyni tərkibli kütlə yaranmayınca yaxşıca qarışdırın. Boyama prosesi
zamanı saçlarınızı plastik ya da allüminium folqa ilə bağlamayın və xarici isti mənbələrdən qaçının
(məsələn: saç qurudurucusu, papaq ya da sauna). 9-10, 9-11, 9-60, 10-00 и 10-50 çalarları
üçün: Daha öncə qırmızı ya da daha tünd rənglərə boyanmış saçlarınızın üzərində istifadə etməyin.
ÇƏKMƏMİŞDƏN ÖNCƏ FAYDALI TÖVSİYƏLƏR: Məhsulun geyimə ya da zinət əşyalarına
düşməsindən qaçının, çünki ləkələr çətin silinir. Boyamanı hər 4 həftədən bir təkrar etməyinizi
tövsiyə edirik, çünki bu dönəmdə saçların böyüməsi təxminən 1 sm təşkil edir. Kimyəvi burulma
ya da rəngin açılmasından öncə və sonra 2 həftə boyunca məhsuldan istifadə etməyin və boyanın
təsir vaxtını 10 dəqiqə azaldın.
Sizin saçlarınız:
•	Daha çox ağ saçlar ehtiva edirsə, ya da tövsiyə edildiyindən rəngi daha açıqdırsa, zədəli ya
da kimyəvi burulmuşsa: boyama qablaşdırmanın üzərində göstərildiyindən və Rəngin uyğunluq
sistemində olduğundan daha intensiv ola bilər.
•	Tövsiyə edildiyindən daha tünddürsə: boyama qablaşdırmanın üzərində göstərildiyindən və
Rəngin uyğunluq sistemində olduğundan daha intensiv olmaya bilər.
• Zədəli ya da daha məsamələdirsə: biz məhsulu yalnız son 5–10 dəqiqə təsir vaxtına saçlarınızın
uclarına (təxminən 1–2 sm) çəkməyinizi tövsiyə edirik.
• Çiyindən uzundursa: Biz SYOSS Oleo Intense boyasının iki qablaşdırmasının istifadə edilməsini
tövsiyə edirik.
Dərinin üzərinə düşdükdə SYOSS Oleo Intense boyası pambıq tamponu və sabun və ya üz toniki vasitəsilə
asanlıqla silinə bilər.

Soch bo‘yoqlari jiddiy allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin.
Yo‘riqnomani o‘qib chiqing va amal qiling. Mahsulot allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Mahsulot
16 yoshga etmagan shaxslar tomonidan foydalanishga mo‘ljallanmagan. Badanda vaqtinchalik tatuirovkalar
va xinadan chizilgan tatuirovkalarning mavjud bo‘lishi allergic reaksiya kelib chiqishi xavfini orttirishi mumkin.
Quyidagi holatlarda sochlaringizni bo‘yamang:
–	Yuzingizda toshmalar bo‘lsa, yoki bosh teringiz sezuvchan, shikastlangan yoki yallig‘langan bo‘lsa,
–	Sizda avvallari sochingizni bo‘yaganingizdan so‘ng allergik reaksiya bo‘lgan bo‘lsa,
–	Sizda avvallari vaqtinchalik tatuirovkalar yoki xinadan chizilgan tatuirovkalarga allergik reaksiya bo‘lganligi
kuzatilgan bo‘lsa.
Qosh va kipriklarni bo‘yashga ishlatmang. Tarkibi: tarkibidagi moddalarni o‘ramda ko‘rishingiz mumkin. Bo‘yab
bo‘lganingizdan so‘ng sochlaringizni yaxshilab chayib tashlang. Ko‘zlarga tegib ketishidan saqlaning. Bordiyu
mahsulot ko‘zingizga tegib ketgudek bo‘lsa, zudlik bilan yuvib tashlang. Surtish jarayonida qo‘lqoplardan
foydalaning. Bolalarning qo‘li etmaydigan joyda saqlang. Bordiyu Sizda allergik reaksiya kuzatilayotgan
bo‘lsa ushbu yo‘riqnoma va karton qutini saqlab qo‘ying. Allergik reaksiya kelib chiqishi xavfini kamaytirish
maqsadida ko‘rsatmalarga rioya qiling.
1. ALLERGIK REAKSIYAGA QARSHI TEST
	Bordiyu Siz bunday bo‘yash vositalaridan avval foydalangan bo‘lsangiz ham, allergik reaksiyaga qarshi testni
har safar bo‘yashdan 48 soat oldin amalga oshiring. Bilakning ichki tomonidan 1 sm × 1 sm o‘lchamdagi
teri maydonini tanlang. Paxtali cho‘p yordamida aralashmadan ozgina miqdorda olib bilakning ichki
tarafidagi teriga yupqa qatlamda surting va ustini o‘ramasdan 45 daqiqaga qoldiring. Kremning libosga
tegib ketishidan saqlaning. Tyubikni yaxshilab yoping. 45 daqiqadan so‘ng bo‘yovchi kremni iliq suv
yordamida yaxshila yuvib tashlang.
	Bordiyu test jarayonida yoki test qilingandan keyingi 48 soat davomida har qanday yallig‘lanish yuz bersa,
terining bu qismini zudlik bilan yuvib tashlang va bu mahsulotdan foydalanmang. Bu test o‘tkazilishi jarayonida
allergik reaksiya kuzatilmasligi, sochlarni bo‘yash jarayonida allergik reaksiya yuzaga kelmasligiga kafolat
bermaydi. Ammo, shunday bo‘lsa ham, ushbu test muhim ehtiyotkorlik tadbiri hisoblanadi. Bordiyu Sizda
biron-bir shubhalar tug‘ilgan bo‘lsa shifokor bilan maslahatlashing.
2. BORDIYU BO‘YASH JARAYONIDA SIZDA:
–	qizarishlar, qizishlar va/yoki toshmalar yuzaga kelsa, zudlik bilan bo‘yash ishlamini to‘xtating va mahsulotni
iliq suv bilan yuvib tashlang. Chunki bu holatlar bundan jiddiyroq reaksiyaning alomatlari bo‘lishi mumkin.
Yuz bergan holat yuzasidan tibbiy maslahat olmaguningizcha sochlaringizni BOYAMANG;
–	toshmalar teri yuzasi bo‘ylab tezlik bilan tarqalsa, bosh aylanishi va hushdan ketish holatlari kuzatilsa,
nafas olish qiyinlashsa va/yoki ko‘zlar/yuzlar shishib ketsa, mahsulotni zudlik bilan yuvib tashlang va
darhol tibbiy yordamga murojaat qiling, shuningdek ishlab chiqaruvchi bilan bog‘laning.
3.	BORDIYU BO‘YASH JARAYONIDAN SO‘NG YOKI UNDAN KEYINGI BIR NECHA KUN DAVOMIDA Sizda
qichishish, terida toshmalar, ko‘zlar/yuzlarning shishishi, terida bo‘rtiqlar va/yoki zardoblar kuzatilsa,
darhol tibbiy yordam uchun murojaat qiling va ishlab chiqaruvchi bilan bog‘laning.
EHTIYOT CHORALARI
•	Bu mahsulot ko‘zlarning kuchli qizarishi va ehtimoliy jarohatlanishini keltirib chiqaruvchi ingredientlarga ega.
Agarda namoyon bo‘luvchi shira yoki bo‘yovchi aralashma ko‘zga tushgan bo‘lsa, darhol katta miqdorda
suv bilan yuving va tibbiy yordamga murojaat qiling.
•	Bordiyu siz kontakt linzalardan foydalansangiz va bo‘yash jarayonida mahsulot ko‘zingizga tegib ketsa,
avval kontakt linzalarni olib qo‘ying, so‘ngra ko‘zlarni ko‘p miqdordagi iliq suv bilan yuvib tashlang va tibbiy
yordamga murojaat qiling.
•	Mahsulotni ichingizga yutmang va hidlamang.
•	Teri bilan ortiqcha aloqani cheklang.
•	Bordiyu sochlaringiz xina yoki tarkibida metall bo‘lgan bo‘yoqlar yordamida bo‘yalgan bo‘lsa ushbu
mahsulotni ishlatmang.
•	Bo‘yashdan oldin sochlaringizdan qisqichlar, shpilka va soch to‘gnog‘ichlari kabi metall predmetlarni olib
tashlang va bo‘yash jarayonida ulardan foydalanmang. Metall jihozlarni qo‘llamang.
•	Namoyon bo‘luvchi shirani issiqdan va nurdan uzoqda saqlang. Ushbu bo‘yovchi moddani boshqa hech
bir mahsulot bilan aralashtirmang. Ishlatilmagan mahsulot qoldig‘ini saqlab qo‘ymang. Tayyor qorishmani
yopiq flakonda qoldirmang (bu flakonning shishib ketishi va yorilishiga sabab bo‘lishi mumkin).
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O‘zbekiston Respublikasida import qiluvchi:
O‘zbekiston Respublikasi, 111500, Toshkent viloyati, Nurafshon ko‘chasi, ul. Mahalla Navro’z.
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Saç üçün boyalar ciddi allergik reaksiya doğura bilər.
Təlimatı oxuyub ona riayət edin. Məhsul 16 yaşına çatmamış şəxslərin istifadəsi üçün nəzərdə
tutulmamışdır. Müvəqqəti döymələrin və xına döymələrinin olması allergik reaksiyanın yaranma
riskini artıra bilər.
Aşağıdakı hallarda saçlarınızı boyamayın:
–	Üzünüzdə səpgi var ya da baş dəriniz hissiyatlı, qıcıqlandırılmış ya da zədələnmişdir,
zədələnmişdir,
–	saçlarınızın boyamasından sonra Sizdə hər hansı bir allegrik reaksiya artıq vardı,
–	daha
daha öncə müvəqqəti döymə ya da xına döymələrinə allergik reaksiya müşahidə olunmuşdur.
olunmuşdur.
Qaş və kipriklərinizin boyanması üçün istifadə etməyin. İçindəkiləri: inqrediyentlərin siyahısına qablaşdırmanın
üzərinə baxın. Boyamadan sonra saçlarınızı yaxşıca yuyun. Gözlərinizə düşməsindən qaçının. Məhsul
gözlərinizə düşdüsə, onları dərhal yuyun. Boyanı çəkərkən əlcəkdən istifadə edin. Uşaqlar üçün əlçatmaz
yerdə saxlayın. Sizdə allergik reaksiya müşahidə olunacağı halda karton qablaşdırmanı və bu təlimatı saxlayın.
Allergik reaksiyanın yaranma riskinin azaldılması məqsədi ilə təlimata riayət edin.
1. ALLERGİK REAKSİYA ÜÇÜN TEST
	Boyayan vasitələrdən artıq istifadə etmiş olsanız da, boyamadan 48 saat öncə allergik reaksiya
üçün test edin. Test etmək üçün dirsəyin içindəki 1 sm × 1 sm ölçülü dəri sahəsini seçin. Boyayan
kremin kiçik miqdarını pambıq çubuğu vasitəsilə incə qatla dirsəyin içindəki dəriyə çəkin və üstünü
bağlamadan 45 dəqiqə saxlayın. Kremin geyimin üzərinə düşməsindən qaçının. Tübü səliqə ilə
bağlayın. 45 dəqiqə sonra boyayan kremi isti su ilə yaxşıca yuyun.
yuyun.
	Test zamanı və ya çəkdikdən sonra 48 saat boyunca hər hansı bir qıcıqlanma müşahidə olunursa, bu
dəri sahəsini dərhal yuyun və bu məhsuldan istifadə etməyin. Bu testə reaksiyanın olmaması sonrakı saç
boyanması nəticəsində allergik reaksiyanın yaranmayacağına zəmanət vermir. Hər halda bu test önəmli
ehtiyat tədbiridir. Hər hansı bir şübhəniz yaranarsa, həkimlə məsləhətləşin.
məsləhətləşin.
2. OYAMA ZAMANI SİZDƏ BU HALLAR OLARSA:
	–	yandırma, qızarma və/və ya səpgi müşahidə olunursa, çəkməni dərhal dayandırın və vasitəni isti
su ilə yuyun, çünki bu, daha ciddi bir reaksiyanın simptomu ola bilər. Tibbi məsləhətləşmədən
öncə saçlarınızı boyamayın;
–	dərinizdəki səpgi tez yayılırsa, baş gicəllənməsi ya da huşun itirilməsi, çətin nəfəs alma müşahidə
olunursa, və/və ya gözləriniz/üzünüz şişirsə, vasitəni dərhal yuyun və tibbi yardım üçün dərhal müraciət
edib, istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.
saxlayın.
3.	BOYAMADAN DƏRHAL SONRA YA DA SONRAKI BİR NEÇƏ GÜNDƏ SİZDƏ qaşınma, dəridəki səpgi,
gozlərinizin/üzününüz şişməsi, dəridə suluq və/və ya ifrazat kimi reaksiyalar MÜŞAHİDƏ OLUNURSA,
dərhal tibbi yardım üçün müraciət edib, istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.
saxlayın.
EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ
•	Bu məhsulların tərkibində gözlərin güclü qıcıqlanmasına və onların mümkün dönməz zədələnməsinə
yol aça biləcək inqrediyentlər var. Özünü göstərən süd ya da boyayan qarışıq gözlərinizə düşdüsə,
onları böyük miqdarda isti su ilə dərhal yuyun və tibbi yardım üçün müraciət edin.
edin.
•	Kontakt linzalardan istifadə edirsinizsə və vasitəni çəkərkən gözlərinizə düşdüsə, ilk öncə kontakt
linzalarınızı çıxarın, daha sonra böyük miqdarda isti su ilə dərhal yuyun və tibbi yardım üçün müraciət
edin..
edin
•	Məhsulu udmayın və nəfəs almayın.
almayın.
•	Dəri ilə artıq təmasdan qaçının.
qaçının.
•	Sizin saçlarınız xına ya da tərkibində metal olan boyaq maddələri ilə boyanmışsa, məhsuldan
istifadə etməyin.
etməyin.
•	Boyamadan öncə saçlarınızın üzərindəki sıxac və sancaq kimi metal əşyaları çıxarın və boyama
zamanı onlardan istifadə etməyin. Metal alətlərdən istifadə etməyin.
•	Özünü göstərən südü isti və işıqdan uzaqda saxlayın. Bu boyama vasitəsini istənilən başqa məhsullar ilə
qarışdırmayın. İstifadə olunmamış məhsulun qalıqlarını saxlamayın. Qarışığı bağlı flakonda saxlamayın
(bu, flakonun şişməsinə və ya qırılmasına yol aça bilər).
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SUALINIZ VARSA: 8 800 500 8008 nömrəsinə qaynaq
xəttə zəng edin (zəng Rusiya daxilində ödənişsizdir) ya
da www.
www.syoss
syoss..ru saytına girin.
girin.
Oleo Intense – Oleo İntens
a division of
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
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