
Forholdsregler:
Bruk hansker.
Hvis du får produktet i øynene; 
skyll med rikelige mengder av 
rennende vann. Produktet kan 
forårsake allergiske reaksjoner. 
Ved mistanke om allergi/
overfølsom hud: foreta en 
Patch Test (Se nedenfor).
Unngå kontakt med skadet 
hud. 

BARE TIL 
PROFESJONELT BRUK.

Patch Test
Testen foretas minst 48 timer 
før aktuell bruk av produktet. 
Bland ca. 2ml av flaske 1 og 2 
og påfør blandingen på huden 
på innsiden av albuen. La sitte 
i 48 timer. Hvis det innen den 
tid ikke er tegn til hudirritasjon, 
kan behandlingen foretas.
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ColorOff 3-step kit
Til avfarging av hår farget 

med oksydasjonsfarger
Uten bleking

Fjerner kunstige fargestoffer i en 
enkelt operasjon uten å bleke. 
Lysner ikke hårets naturlige 

pigmenter. 
Inneholder proteiner som 
beskytter og nærer håret.

Utvikler ikke skadelige gasser 
ved blanding eller bruk.
Punktavsug anbefales.

Brukes i tørt, sunt hår. 
Unngå kontakt med skadet hud. 

Ikke til bruk på øyenbryn eller øyenvipper. 
Bruk plast- eller gummihansker.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK.

Full avfarging
1. Bland like deler (ca. 30-40 ml) av flaske 1 
(Reducer) og flaske 2 (Catalyst Agent). 

2. Påfør blandingen jevnt i håret med en 
gang.

3. Dekk håret med en plasthette, og la 
blandingen sitte i håret i 8-20 minutter 
(kald behandling) eller 4-10 minutter 
(ved bruk av varme). Kontroller av-
fargingen med korte mellomrom på 
en utvalgt lokk av håret.

4. Når det ønskede avfargingsnivå er 
nådd, skyll håret. Gjenta trinn 1-5 hvis av-
fargingen ikke er korrekt. Behandlingen 
kan gjentas inntil 4 ganger fortløpende.
Total behandlingstid pr. behandling må 
ikke overstige 25 minutter!

5. Nøytraliser behandlingen ved å 
påføre ColorOff Stabilisator (flaske 3 - 
Equalizer) jevnt i håret. Det skal brukes 
like mye stabilisator som avfargings-
blanding. La sitte i 5 minutter. Skyll godt.

6. Vask med en pH-sur (pH<5,5 sjampo, 
skyll godt og påfør balsam. La sitte i håret i 
2-3 minutter. Skyll godt ut med temperert 
vann.

7. Tørk håret.

Håret kan nå farges igjen i ønsket 
farge. For best mulige resultat anbefales 
det å bruke en fargetone som er en tone 
lysere enn ønsket farge, fordi fargen kan 
mørkne ca. 1 tone i løpet av et par dager.

Fargekorreksjon
Denne bruksmåten brukes til å korrigere 
en farge som er blitt for mørkt.
Bruk plast- eller gummihansker.

1. Bland 10 ml av flaske 1 (Reducer) med 
10 ml av flaske 2 (Catalyst Agent). Tilsett 
20-30 ml av en pH-sur sjampo (pH<5,5) 
eller tilsvarende.

2. Påfør blandingen i det området 
som skal fargekorrigeres. La sitte i 
5-15 minutter avhengig av hvor stor 
korreksjonen skal være. Kontroller 
avfargingen med korte mellomrom 
på en utvalgt lokk av håret.

3. Så snart det ønskede avfargingsnivået 
er oppnådd; skyll med rikelig temperert 
vann. Påfør ColorOff Stabilisator (flaske 
3 - Equalizer). La sitte i 5 minutter. 

4. Vask med en pH-sur (pH<5,5) sjampo. 
Etterbehandles med balsam. La balsam 
sitte i 2-3 minutter. Skyll godt.

5. Tørk håret. Håret kan nå farges igjen 
om ønskelig.

Begrensninger:
Bør ikke brukes i hår som er farget 
med henna, direktefarger eller farger 
med metallsalter. Håret bør ikke 
blekes før minst 24 timer etter av-
farging! Må ikke brukes til avfarging 
av øyevipper eller øyenbryn.

OBS!  GAMLE FARGER MED MYE 
SORT I KAN VÆRE GANSKE 
GJENSTRIDIGE Å AVFARGE – OGSÅ 
MED COLOROFF. AVFARGING MED 
COLOROFF KAN FORETAS INNTIL 
4 GANGER FORTLØPENDE. FULL 
PROSEDYRE UTEN COLOROFF 
STABILISATOR FORETAS HVER 
GANG. ETTER SISTE GANG PÅ-
FØRES COLOROFF STABILISATOR 
OG BEHANDLINGEN SLUTTFØRES 
(TRINN 5-7).

OPPBEVARES UTILGJENGELIG 
FOR BARN


