
JEDNODUCHÝ NÁVOD K POUŽITÍ  
S UŽITEČNÝMI TIPY  

PRO ÚSPĚŠNÉ BARVENÍ VOUSŮ 
 
 

JUST FOR MEN 
Pflege-Brush-In-Color-Gel 

 
NA VOUSY, KNÍRY A KOTLETY 

 
 
        

 
ODSTRANÍ ŠEDINY 

ZA POUHÝCH 5 MINUT 
 

SVĚTOVÁ JEDNIČKA  
V BARVÁCH NA VOUSY  

 
Šediny zmizí za pouhých 5 minut.  

Rychle. Jednoduše. Bezpečně 
 

 
Alergický test 

48 hodin před každým použitím 
 

Při používání barev na vousy hrozí riziko alergické reakce. Abyste se vyhnuli případným 
komplikacím, doporučuje se provést před každým použitím jednoduchý test. Prosím, 
uvědomte si, že alergická reakce může nastat zcela nečekaně; a to i u lidí, kteří se s ní dosud 
nesetkali. Proto se doporučuje provést alergický test 48 hodin před každým použitím i 
v případě, že přípravek používáte pravidelně a nikdy jste žádnou alergickou reakci 
nezpozorovali. 
 
1. Vodou a mýdlem omyjte pokožku v ohbí paže a osušte ji. 
2. Papírovým kapesníkem nebo vatovým tamponem naneste malé množství přípravku z tuby 

„Color Basis“ na očištěné a osušené místo. 
3. Místo 48 hodin nemyjte. Zpozorujete-li zarudnutí, pálení nebo podobné podráždění 

pokožky, přípravek ihned smyjte, místo osušte a nechejte chvíli nezakryté. V takovém 
případě byste přípravek JUST FOR MEN ani jiné permanentní barvy neměli používat. 
Nesmíchaný přípravek zašlete na adresu Combe Pharma Ltd., Rheinstrasse 219, 76532 
Baden-Baden. V zásilce uveďte své jméno a adresu, kupní cena přípravku Vám bude 
vrácena. 

4. Nedostaví-li se do 48 hodin na testovaném místě žádná nevítaná reakce, můžete JUST 
FOR MEN použít. 

 
 
Co dokáže JUST FOR MEN 
Pomocí přípravku řady JUST FOR MEN firmy Combe, světové jedničky v péči o šediny 
mužů, se můžete šedin zbavit během 5 minut. 
 



Zachová přirozenou barvu vousů: JUST FOR MEN působí pouze na šedivé vousy, původní 
barvu vousů nezmění. 
 
Za 5 minut: asi tak dlouho, kolik Vám zabere osprchování nebo holení – během stejně dlouhé 
doby můžete jednoduše nechat zmizet své šediny. 
 
Dlouho vydrží: až 1 měsíc, v závislosti na rychlosti růstu vousů. 
 
Silnější a zdravější vlasy: jemná receptura gelu obsahuje kondicionér a kvalitní soubor 
pěstících látek. Vousy budou měkčí a méně křehké. 
 
Tipy pro optimální výsledek 
1. 48 hodin před barvením vousů se doporučuje provést před každým použitím alergický 

test. 
2. Pečlivě si pročtěte návod k použití. Chcete-li si být jisti, že zvolený odstín je pro Vás 

skutečně ten pravý, můžete provést níže uvedený barevný test. 
3. Pečlivě dodržte délku nanášení a působení přípravku. Nezapomeňte: směs nanášejte na 

suché vousy, nikdy ne na čerstvě umyté. 
4. Přípravek je určen k barvení plnovousu, kníru a kotlet. Není vhodný k barvení vlasů. Na 

jejich barvení Vám doporučujeme příslušný odstín přípravku řady JUST FOR MEN 
Pflege-Tönungs-Shampoo. 

 
 

Barevný test 
k ověření zvoleného odstínu 

 
Následující test proveďte PŘED použitím přípravku JUST FOR MEN. Dodržujte postup 
uvedený v návodu k použití jako krok 1 a 2 při aplikaci přípravku na jeden asi 1 cm široký 
proužek vousů: 1 minuta nanášení, 5 minut čekání. Pak přípravek smyjte a proužek vousů 
osušte. Jste-li s výsledkem spokojeni, můžete ihned začít s aplikací. 
 
                                       JEDNODUCHÉ POUŽITÍ 

Pro další informace jsme Vám rádi k dispozici. Zavolejte nám nebo napište. 
 
 
1. KROK 
Smíchání a použití 
 
Smíchání 
 Použijte přiložené igelitové rukavice, abyste zamezili zabarvení nehtů na rukách. 
 Z obou tub (Color Basis a Farbenentwickler) vytlačte stejně dlouhé proužky podél 

vypouklé čáry na dně speciální misky. Proužky míchejte přiloženým kartáčkem, dokud 
nevznikne hladká hmota. 

 Potřebné množství hmoty závisí na tom, jak velký knír, plnovous či kotlety chcete 
nabarvit. Nebude-li připravené množství stačit, můžete výše popsaný postup zopakovat. 

 
Použití 
 JUST FOR MEN používejte pouze na suché vousy. 
 Směs naneste plynule rovnoměrným pohybem kartáčku až k pokožce. Začínejte tam, kde 

jsou vousy nejšedivější. 



 Prosím, nezapomeňte: po použití důkladně očistěte hrdlo obou tub a ihned je uzavřete 
uzávěry. 

 
 
PŘÍPRAVA 
Budete potřebovat – mějte po ruce: 
 igelitové rukavice (abyste zabránili tvoření skvrn na nehtech rukou) 
 tubu s Color Basis 
 tubu s aktivátorem 
 starý ručník na zakrytí (na ochranu proti skvrnám) 
 mokrou papírovou utěrku (na otírání pokožky, dostane-li se na ni barva) 
 kartáček 
 vatový tampón nebo papírový kapesník na alergický test 

 
 
2. KROK 
Počkejte 5 minut 
 
 Doba působení se počítá od okamžiku, kdy jste dokončili 1. krok. 

Stačí pouze 5 minut 
 ČAS NEODHADUJTE: 

Použijte minutku nebo sledujte hodiny. Vyčkejte pouze 5 minut nebo o něco méně. 
Opravdu, čekat déle není nutno! Jestliže po 5 minutách vousy opláchnete, pak přípravek 
působil přesně tak dlouho, jak je nutné k dosažení přirozené barvy vousů… a Vy zabráníte 
tomu, aby barva byla příliš tmavá. 

 JUST FOR MEN byl vyvinut tak, aby zakryl šediny za pouhých 5 minut. Necháte-li barvu 
působit příliš dlouho, bude výsledek příliš tmavý. 

 Během čekání můžete umýt rukavice a vypláchnout misku a kartáček a připravit je tak na 
příští použití. 
 

 
3. KROK 
Vousy opláchněte a osušte 
 
 Teplou vodou vousy propláchněte – nejlépe se Vám to podaří pod sprchou. 
 Pak je důkladně umyjte jemným šamponem – nepoužívejte mýdlo! 
 Vousy opláchněte a osušte tak, jak jste zvyklí. 
 
 
BARVENÍ DORŮSTAJÍCÍCH VOUSŮ 
Pro ty, kteří zpozorují dorůstání šedin 
 
 Obvykle barva vydrží až jeden měsíc, závisí to však na rychlosti růstu vousů a jejich 

množství. 
 Zopakujte kroky 1 – 3. 
 Chcete-li docílit poněkud světlejšího odstínu vousů, zkraťte dobu působení přípravku. 

Má-li být barva podstatně světlejší nebo tmavší, vyberte si odpovídající odstín ze 
sortimentu přípravků JUST FOR MEN. 

 Prosím, pozor: zabraňte tomu, aby se barva dostala na oděv nebo na porézní podklad. 
Mohlo by dojít ke znečistění, které se Vám nepodaří odstranit. Chraňte svůj oděv a tyto 



povrchy vhodným zakrytím. Případné skvrny ihned odstraňte vodou a mýdlem. Na 
tvrdošíjné skvrny na pokožce použijte pleťový krém nebo trochu peroxidu vodíku. 

 
 
VAROVÁNÍ 
Jestliže se u Vás někdy projevila alergická reakce při použití jakékoli barvy na vousy, tento 
přípravek ani jinou barvu na vousy nepoužívejte. Mohli byste si přivodit alergickou reakci. 
Doporučuje se provést 48 hodin před každou aplikací alergický test. Před použitím přípravku 
zkontrolujte, zda pokožka na obličeji nebo na hlavě, podle toho kde má být přípravek použit, 
není podrážděná, pořezaná, poškrábaná nebo zda se na ní neobjevilo něco neobvyklého. 
Přípravek ani jinou barvu na vlasy nepoužívejte, pokud pokožka není v bezvadném stavu. 
Jestliže po použití JUST FOR MEN zpozorujete podráždění pokožky, přípravek už 
nepoužívejte. Jestliže trpíte depigmentací pokožky např. bílé skvrny (vitiligo) nebo máte-li 
k tomu genetické předpoklady, může mít alergická reakce za následek ztrátu pigmentu na 
pokožce. PŘÍPRAVEK NEPOUŽÍVEJTE K BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ, existuje riziko 
poškození očí. Zamezte kontaktu s očima. Dostane-li se přípravek do styku s očima, okamžitě 
je vypláchněte. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. Po použití vousy dobře 
propláchněte vodou. BARVU NA VLASY UCHOVÁVEJTE ZÁSADNĚ MIMO DOSAH 
DĚTÍ. 
Podle barevného odstínu obsahuje: fenylenediamine (1), hydroquinone (2), 1-naphthol (3), 
resorcin (4) a peroxid vodíku (5). (popelavě plavá 1, 2, 5; světlehnědá, popelavě hnědá, 
střední hnědá 1, 5; černohnědá 1, 3, 4, 5; černá 1, 4, 5). 
 
 
 
 
 


