GRECIAN 2000 Lotion
Grecian 2000 lotion - vlasová voda působí s přirozenými složkami vlasu tak, že ve vlasu, kde dříve byly melaniny, vytvoří
zcela podobný pigment. Každým použitím se zvyšuje podíl pigmentů ve vlasu a proces šedivění se jednoduše obrací. U
přirozené barvy vlasů je jedno, zda jde o tmavě hnědé, světle hnědé nebo plavé vlasy. Barvu určuje množství pigmentů ve
vlasech. Na základě stejného principu působí Grecian 2000, to znamená, že u světle hnědých vlasů používejte Grecian 2000
prostě méně často, než u tmavě hnědých vlasů.
Grecian 2000 je účinný u všech barev vlasů. Sami ovlivňujete proces barvení, dokud nedosáhnete požadované barvy. Můžete
dokonce, pokud je libo, ponechat několik šedivých vlasů na spáncích nebo po stranách.
Grecian 2000 byl vyvinut speciálně tak, aby zabránil silné, nasycené barvě vlasu a aby byl vždy zaručen přirozený vzhled.
S přípravkem Grecian 2000 sami kontrolujete proces barvení a určíte okamžik, kdy je barva správná.
S přípravkem Grecian 2000 odpadá míchání, nehrozí potřísnění při nanášení, není to žádná zdlouhavá procedura.
Návod k použití :
1.Umyjte si vlasy jako obvykle a důkladně je vysušte ručníkem nebo fénem.
2.Lahvičku Grecian 2000 lotion důkladně protřepejte, a to před i během použití. Nanášejte Grecian 2000 lotion
na jednotlivé partie tak, aby byly všechny vlasy postupně navlhčeny.
3.Nyní vlasy dobře pročešte hřebenem nebo kartáčem tak, aby se přípravek stejnoměrně rozdělil ve všech vlasech. Vlasy
musí být navlhčeny lehce, ne moc.
4.Velice pečlivě ošetřete vlasy na spáncích a kořínky vlasů. Dejte trochu přípravku do dlaně a vetřete Grecian do vlasů na
spáncích a u kořínků. Nyní můžete své vlasy upravit jako obvykle. Nepoužívejte prosím žádné gely nebo tužidla na vlasy, ta
by mohla přípravek Grecian zředit nebo snížit účinek působení.
5. Umyjte si důkladně ruce, zejména pod nehty prstů. Pokud je to nutné, můžete vlasy vysušit fénem.
6.Ošetřujte vlasy tímto způsobem tak dlouho, dokud nedosáhnete žádoucího barevného tónu. To může trvat 3 až 5 týdnů.
Myjte si v této době vlasy pokud možno jen jednou týdně a vyvarujte se agresivních šampónů.
7. Pokud dosáhnete žádoucí barvy, můžete přestat s denním nanášením.To může být za několik dní nebo až po 3-4 týdnech.
Doba aplikování záleží na tom, jak šedivé jsou už vaše vlasy a jak silné a tmavé si přejete jejich zbarvení.
8.Pro zachování už jednou dosažené barvy vlasů je dostačující používat Grecian tak často, jak to budete považovat za
nutné,obvykle asi 2x týdně.
Důležitá upozornění:
1. Pokud si chcete pro podtržení vaší osobnosti zachovat pár šedivých vlasů, např. na spáncích, nenanášejte prostě Grecian
2000 tam, kde si chcete ponechat šedivé vlasy. V tomto případě nemusíte ošetřovat přípravkem všechny vlasy. Nanášejte
Grecian 2000 prostě pouze na ty partie vlasů, které už nechcete mít šedivé. Poté rozčešte vaše vlasy tak jako obvykle, aby
vznikl rovnoměrný přechod.
2. To, kolik přípravku Grecian 2000 musíte při každé aplikaci použít, záleží samozřejmě také na délce a struktuře vašich
vlasů.
3. Grecian 2000 se používá většinou ráno, ale vhodný je jakýkoli okamžik: sami rozhodněte, kdy vám to vyhovuje nejlépe.
Před použitím přípravku Grecian 2000 by měly být vlasy v každém případě suché nebo vysušené ručníkem, v žádném
případě vlhké.
4. Grecian 2000 neškodí pleti. Nemusíte proto nosit rukavice, igelitové čepice nebo provádět jiné operace, které mohou být u
obvyklých barev na vlasy tak nepříjemné.
5.Zacházejte, prosím, s Grecianem 2000 úsporně: jinak může v ojedinělých případech dojít k tomu, že při prvním použití
nebo pokud použijete příliš mnoho přípravku, vzniknou nepravidelnosti. Případné skvrny odstraníte hned tak, že je lehce
umyjete trochou vody a mýdla popř. šampónem.
6.Po aplikaci mohou se objevit určité barevné obtisky na dalších materiálech, jako jsou povlaky na polštáře atd. Pokud se tak
stane, omyjte prosím materiál mýdlem/pracím prostředkem a vodou a obtisk by měl zmizet. Používejte, prosím, Grecian
během aplikace opatrně a umyjte jakékoliv stříkance co nejdříve.
7. Při mytí vlasů, obzvláště v počátcích aplikace, je lepší použít jemný šampón. Šampóny s kondicionérem, nebo léčebné
šampóny zanechávají ve vlasech usazeniny a zpomalují proces. Pokud použijete agresivní šampón, může se vyžadovat
častější použití Grecianu, abyste si udrželi požadovanou barvu vlasů.
8. Nechoďte na plavání ihned po aplikaci Grecianu 2000. Časté plavání, stejně jako časté mytí vlasů, může zpomalit výchozí
změnu barvy a může vyžadovat častější použití, aby se udržela vaše barva.
9. Pro uživatele Grecianu 2000, kteří chtějí provést na svých vlasech trvalou nebo narovnání: Nepoužívejte peroxidové
neutralizéry, které jsou obsaženy ve většině domácích a kadeřnických produktů. Může to zesvětlit nebo odstranit barvu.
Používejte náš GRECIAN NEUTRALIZAČNÍ PŘÍPRAVEK (pouze ten zabrání vymývání barevných pigmentů Grecianu
2000, protože neobsahuje žádný peroxid vodíku. Obdržíte jej na vyžádání u dovozce.
Po trvalé se může doba používání Grecianu 2000 prodloužit, musíte tedy počítat s delším nebo častějším používáním.
10.Pro barvení vousů a knírů použijte přípravek Just for men gel na vousy www.justformen.cz
Upozornění na nebezpečí: Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Po použití umyjte
ruce. Při podráždění kůže přestaňte používat. Nepoužívejte, pokud máte na hlavě řezné rány nebo škrábance. Nepoužívat k
barvení řas, obočí a vousů.
Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Do sběru dejte jen prázdný obal.

