
Grecian Gradual Control TM  

OŠETŘUJÍCÍ BARVICÍ GEL PROTI ŠEDIVÝM VLASŮM 

 

JEDNODUCHÝ 

NÁVOD K POUŽITÍ  

Proveďte jednoduchý (ANTI)ALERGICKÝ TEST 48 hodin před KAŽDÝM použitím. 

Mohou se vyskytnout alergické reakce (svědění, pálení, zarudnutí) a v ojedinělých  případech 
mohou způsobit závažné následky. Nějaká reakce se může též vyskytnout, i když se při 
předchozím použití žádná reakce neprojevila. Tento kožní test se musí provést 48 hodin před 
KAŽDOU aplikací z důvodů omezení nebezpečí vzniku alergické reakce. (Jedná se o test 
imunologický (alergický), nikoliv o barvicí test.) 

1) UMYJTE POVRCH KŮŽE K TESTOVÁNÍ  

Umyjte vodou a jemným mýdlem oblast o velikosti mince na vnitřní straně Vašeho lokte a 
osušte ji. 

2) NANÁŠENÍ PRODUKTU 

Naneste malé množství přípravku pomocí vlhké vaty nebo papírového kapesníčku na 
testovanou oblast a vetřete. Ihned zavřete víčko tuby a dobře zašroubujte, aby se zachovala 
účinnost přípravku. 

3) TESTOVANOU OBLAST NEMYJTE, NEPŘEKRÝVEJTE ANI JINAK NEBRAŇTE 
PRŮBĚHU TESTU 

Testovanou oblast pozorujte během následujících 48 hodin. Pokud se na nemytém testovaném 
místě po dobu 48 hodin neobjeví žádná reakce, můžete použít přípravek GRECIAN 
GRADUAL CONTROL TM . 

POZNÁMKA: Pokud během doby trvání testu zpozorujete zarudnutí, pálení, svědění, nebo 
pocítíte jiné podobné podráždění pokožky, mohlo by se jednat o alergii. 

UKONČETE ihned test, umyjte testovanou oblast a nechte místo nezakryté. V takovém 
případě byste neměli používat přípravek GRECIAN GRADUAL CONTROLTM  ani jiné 
prostředky na barvení vlasů.  

PŘÍPRAVA SMĚSI 

POTŘEBUJETE 

Rukavice (dodáno v balení) 

GRECIAN GRADUAL CONTROL TM  (dodáno v balení) 



GRECIAN GRADUAL CONTROL TM  aplikační hřeben (dodáno v balení) 

Časovač, budík nebo hodinky 

Staré ručníky nebo košile (pro zakrytí a ochranu pokožky, oděvu a nábytku) 

Vlhká papírová utěrka (pro otření, pokud se objeví barva na pokožce) 

Jemný šampon 

Vytáhněte rukavice, potom odstraňte víčko z tuby a stejně tak i zapečetění. Našroubujte ihned 
aplikační hřebínek (hřebenový aplikátor) na otvor tuby, aby se zabránilo zoxidování výrobku.  

Použití  

Důležité: Pečlivě si pročtěte návod k použití. 

Myslete na provedení 48hodinového (anti)alergického testu před každým použitím.  

Postup 

Nanášení na vlasy 

Aplikujte na suché, neumyté vlasy. Pro použití tubu opatrně stlačte, až do objevení se malého 
množství produktu mezi zuby aplikačního hřebínku .  

Mezitím co používáte výrobek, nadále opatrně vytlačujte přípravek z tuby, aby byl zajištěný 
neměnný tok přípravku. 

Začněte tam, kde jsou vlasy obzvláště šedivé, obvykle se při tom jedná o spánky nebo o čelní 
plochu. Včesávejte výrobek jednolitě do vlasů zepředu dozadu, ze strany na druhou stranu 
pomocí aplikačního hřebínku. 

Pokryjte celé vlasy a přesvědčte se, že produkt je rozdělen rovnoměrně. Nezapomeňte na 
zadní a postranní části hlavy. 

Počkejte 3 – 5 minut 

Výrobek je aktivován ihned po kontaktu s kyslíkem ve vzduchu. Barva potom najednou 
nabude velmi tmavého odstínu; to je normální a nemá to co dočinění s žádnými barevnými 
výsledky, kterých bude dosaženo použitím GRECIAN GRADUAL CONTROL TM .  

Začněte odečítat čas do skončení aplikace. 

Použijte k tomu časovač, budík nebo jiné hodinky. Nedělejte si žádné starosti, pokud produkt 
zůstane na vlasech déle než 5 minut: delší doba kontaktu nezpůsobí tmavší zabarvení vlasů. 

Čím kratší doba kontaktu, tím budou dosažené barevné výsledky menší. 

Opláchnout, umýt šampónem, opláchnout, usušit a upravit. 

Oplachujte důkladně produkt pod sprchou tak dlouho, až je voda čistá. 



Použijte vlastní šampon  nebo zvláště nějaký speciální šampon pro barvené vlasy. Znovu 
opláchněte. Vlasy jako obvykle vysušte a upravte.  

OPAKOVANÉ POUŽITÍ 

Postupujte právě tak i při všech následujících použitích. 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ 

Přípravek může vyvolat nějakou alergickou reakci. Vyvarujte se kontaktu s očima. Ihned 
vypláchněte, pokud výrobek přijde do kontaktu s očima. Nepoužívejte k barvení obočí nebo 
řas. Po použití vlasy důkladně opláchněte. Používejte dodané rukavice. Uchovávejte mimo 
dosah a přístup dětí. 

Důležité: Barva na vlasy může zapříčinit alergické reakce, ve vzácném případě může způsobit 
závažné následky. Ty mohou umocnit alergickou reakci. Pro minimalizování těchto rizik se 
řiďte následujícími pokyny: 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Nepoužívejte v žádném případě GRECIAN GRADUAL CONTROL TM ani další jiné stálé 
barvy na vlasy, když již máte alergickou reakci na barvení vlasů.   

Udělejte si pokaždé 48hodinový test před každým použitím, také když jste již dříve používali 
barvy na vlasy. 

OPATRNOST 

Před použitím se ujistěte, že části vlasové pokožky, na něž bude přípravek GRECIAN 
GRADUAL CONTROL TM použit, nejsou podrážděny, nejsou na nich řezné rány, škrábance 
nebo jiné neobvyklé situace. Nikdy nepoužívejte ani jiné další permanentní barvy na vlasy, 
pokud Vaše pokožka není v dobrém stavu. Pokud během použití nastane nějaká reakce, jako 
například štípání, kožní vyrážka nebo jiné pocity pálení na pokožce, měli byste pokožku 
ihned opláchnout a přerušit používání.  

Ve vzácném případě byly ve spojení s použitím barvy na vlasy a kožní depigmentací 
(vitiligo) uvedené následující příznaky (zesvětlení pokožky nebo ztráta barvy pokožky), 
ty mohou být dočasné nebo trvalé. Kdybyste snad postřehli na pokožce ztrátu 
pigmentace nebo jinou alergickou reakci, jako například nevolnost nebo silný pocit 
svědění, přerušte ihned používání. 

Tento produkt obsahuje látky, které mohou  způsobit  poškození očí. Když se tento produkt 
dostane do očí, okamžitě a důkladně je pomocí vlažné vody vypláchněte a máte ihned právo 
na využití první lékařské pomoci. 

Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky, dříve než budete aplikovat barvu na vlasy. 
Pokud musíte mít  kontaktní čočky během aplikování a produkt se dostane do očí, nejdříve  
kontaktní čočky vyndejte, ihned potom oči okamžitě a důkladně pomocí vlažné vody 
vypláchněte a  vyhledejte první lékařskou pomoc. 



Nelze aplikovat na chlupy na těle. Produkt není určen k vnitřnímu užití. Produkt není určen k 
použití pro děti. Produkt uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a teplem. 

POKUD SE BĚHEM BARVENÍ VLASŮ VYSKYTNOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY:  

- Štípání, pálení anebo kožní vyrážka, ihned přípravek opláchněte a přerušte používání, 
protože by to mohl být příznak vážnější reakce. NESNAŽTE SE barvit vaše vlasy znovu 
dříve, než se poradíte s lékařem. 

- Při rychlém šíření kožní vyrážky, pocitu závratě, obtížích při dýchaní, dušnosti, tlaku na 
hrudi, kopřivce, otékaní očí resp. tváří, tvorbě puchýřů nebo výskytu výměšků na pokožce 
hlavy – OKAMŽITĚ SE PORAĎTE S LÉKAŘEM.  

POKUD SE PO BARVENÍ VLASŮ VYSKYTNOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY:  

Svědění kůže, kožní vyrážka, oteklé oči resp. tváře, kopřivka nebo výskyt výměšků na 
pokožce hlavy – VYHLEDEJTE IHNED LÉKAŘSKOU POMOC. 

VRÁCENÍ PENĚZ: Pokud se vyskytne alergická reakce, pošlete nám prosím zásilku s 
vnějším obalem nádobky s čárovým kódem společně s Vaším jménem a adresou na: 

Combe Pharma 

Sophienstraße 22 

D – 76530  Baden – Baden 

Prosím přiložte účtenku o koupi 

UPOZORNĚNÍ:  

Nelze aplikovat na chlupy na těle. Produkt není určen k vnitřnímu užití. Produkt není 
určen k použití pro děti. Produkt uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem 
a teplem. 

 

 


