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Nabarvené obočí dá efektně vyniknout tvým očím, a přitom nepůsobí uměle. Obočí se zdůrazní a získá jasnou konturu. Šedé nebo bílé chloupky
se zcela zakryjí a získají novou svěží barvu. Během několika minut budeš i bez nalíčení vypadat skvěle, ať už na dovolené, při sportu nebo v
běžném každodenním životě. Barva vydrží několik týdnů, nerozmazává se a je odolná vůči vodě! Power-Brow, pro obočí jako ze salonu.
Sada pro barvení obočí BeautyLash Power-Brow je k dostání ve 2 barevných odstínech:
• Tmavě hnědá: nabarví obočí do tmavého odstínu hnědé a je vhodná pro středně až tmavě hnědé vlasy.
• Světle hnědá: nabarví obočí do teplého odstínu hnědé a je vhodná pro tmavší blond až středně hnědé vlasy.
POZOR: • Přečtěte si celý návod k použití a při používání jej dodržujte. • Výrobek nepoužívejte, pokud máte podrážděnou pokožku či
oči. • Nepoužívejte na obočí, které bylo v průběhu uplynulých 72 hodin upravováno vytrháváním. • Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro
osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy (obočí), pokud: - máte vyrážku na obličeji nebo
citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, - jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali
reakci na dočasné tetování černou hennou. • Používejte vhodné rukavice. • Zabraňte kontaktu s očima. Pokud přijde výrobek do styku s očima,
okamžitě oči vypláchněte. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékaře. • Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy). Oxi Creme obsahuje peroxid
vodíku. • Nepoužívejte k barvení řas. • Doporučujeme provést před použitím test snášenlivosti na pokožce.
Test snášenlivosti na pokožce
Kdykoli se mohou vyskytnout alergické reakce na barvu. Test proveď 2–3 dny (nejméně však 48 hodin) před barvením. Smíchej Brow Colour a Oxi
Creme v poměru 1:1. Nanes vatovou tyčinkou malé množství směsi na pokožku v místech, která nejsou bezprostředně vidět, např. za ucho nebo
do loketní jamky. Vyčkej 48–72 hodin. Pokud dojde k jakémukoli podráždění, výrobek nepoužívej.
Toto balení vystačí na 8 barvení: 1 tuba Brow Colour 3,5 ml, 1 tuba Oxi Creme 3,5 ml, 1 barvicí tyčinka, 1 barvicí kartáček
Před barvením si dále připrav následující výrobky : • odstraňovač očního make-upu neobsahující olej • vatové tyčinky • kosmetický ubrousek
• vatové odličovací tampónky • mastný pleťový krém, nebo bílou tužku na oči
Použití:
SMÍCHEJ 1:1 – SMÍCHEJ OBSAH TUBY BROW COLOUR A OXI CREME! SLOŽKY SE NENANÁŠEJÍ ZVLÁŠŤ, ALE SMÍCHANÉ!
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1. Příprava + čištění Očisti si obočí odstraňovačem očního make-upu neobsahujícím olej. Pro optimální výsledek musí být obočí suché a
nemastné.
2. Chraň pokožku před obarvením Pro precizní ochranu pokožky před nechtěným obarvením doporučujeme obkreslit pokožku okolo obočí
tužkou na oči a tímto způsobem okolní pokožku chránit. Můžeš také okolo obočí nanést mastný krém, ale měj na paměti, že nesmí přijít do styku
s obočím, jinak by barva nepřilnula.
3. Příprava směsi 1:1 Otevři obě tuby a vytlač z nich 2 cm Brow Colour a 2 cm Oxi Creme do prohlubně v plastové nádobce. Barvicí tyčinkou
míchej tak dlouho, dokud nevznikne stejnoměrná pasta.
4. Nanesení Nyní pastu precizně nanes kartáčkem nebo barvicí tyčinkou na obočí. Chloupky obočí musí být pastou pokryty od kořínků až po
konečky. Pokud se barva nedopatřením dostane na pokožku, odstraň ji vlhkým odličovacím tampónkem. Jakmile se barva aktivuje, chloupky se
obarví. Nech barvu zapůsobit 5–10 minut. Pokud chceš docílit světlejšího obarvení, zkrať dobu působení na pouhé 2– 3 minuty. Pokud chceš docílit
naopak intenzivnějšího obarvení, vyčkej 10 minut.
5. Hotovo Po uplynutí doby působení odstraň zbývající pastu vlhkou vatovou tyčinkou, nebo odličovacím tampónkem. Barva vydrží několik týdnů.
Nakonec očisti pomůcky použité k barvení. Tuby bezprostředně po použití pevně uzavři. Delší kontakt s kyslíkem snižuje účinnost výrobku.
Uchovávej výrobek při pokojové teplotě a v suchu.
TIP: Jako následné pečující ošetření doporučujeme přípravek BeautyLash Kondicionér na řasy a obočí, který tvé obočí vyživuje, dodá mu vitalitu a
zajistí dlouhodobější svěží barvu.
INGREDIENTS:
Brow Colour brown (světle hnědá): Aqua, Cetearyl Alcohol, Aminomethyl Propanol, Sodium Laureth Sulfate, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, Sodium
Cetearyl Sulfate, m-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Brow Colour dark brown (tmavě hnědá): Aqua, Cetearyl Alcohol,
Aminomethyl Propanol, Toluene-2,5-Diamine, Sodium Laureth Sulfate, m-Aminophenol, Sodium Cetearyl Sulfate, 2-Methylresorcinol, CI 77491, CI
77492, CI 77499. Oxi Creme: Aqua, Hydrogen Peroxide, Cetearyl Alcohol, Triethanolamine, Ceteareth-20, Phosphoric Acid, Sodium Cetearyl Sulfate.

SADA FARIEB NA OBOČIE BEAUTYLASH POWER-BROW			
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Zafarbené obočie tvoje oči efektívne zvýrazňuje bez toho, aby to vyzeralo umelo. Obočie je zvýraznené a získava jasný obrys. Sivé alebo biele
chĺpky sú úplne prekryté a získavajú novú sviežu farbu. Za pár minút budeš vyzerať štýlovo bez make-upu, či už na dovolenke, pri športe alebo
v každodennom živote. Farba vydrží niekoľko týždňov a je odolná proti rozmazaniu a vode! BeautyLash Power-Brow, pre obočie ako zo salónu.
Sada farieb BeautyLash Power-Brow je k dispozícii v 2 odtieňoch:
• Tmavohnedá: zafarbí každý chĺpok do tmavohnedého odtieňa a je vhodný pre stredne až tmavo hnedé vlasy.
• Svetlohnedá: zafarbí každý chĺpok do teplého hnedého odtieňa a je vhodný pre tmavo blonďavé až stredne hnedé vlasy.
POZOR: • Pozorne si prečítajte návod na použitie a pri používaní ho dodržiavajte. • Nepoužívajte na podráždenú pokožku alebo oči.
• Nepoužívajte na obočie vytrhnuté v priebehu posledných 72 hodín. • Uchovávajte mimo dosahu detí. • Farby na vlasy môžu vyvolať
vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné
tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbite si vlasy, ak: - máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú
pokožku hlavy, - po farbení vlasov ste už niekedy zaznamenali nejakú reakciu, - v minulosti ste zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou. • Používať vhodné rukavice. • Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami, okamžite ich umyte. Ak
podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. • Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny). • Oxi Creme obsahuje peroxid vodíka. • Nepoužívať na
farbenie mihalníc. • Pred použitím odporúčame vykonať test kompatibility s pokožkou.
Test na kožnú toleranciu
Kedykoľvek sa môžu vyskytnúť alergické reakcie na farbivá. Vykonaj test 2-3 dni, ale najmenej 48 hodín pred nanesením farby. Zmiešaj Brow
Colour s Oxi Creme 1:1. Pomocou vatového tampónu nanes malé množstvo na pokožku, ktorá nie je okamžite viditeľná, napr. za ucho alebo na
lakte. Počkajte 48 až 72 hodín. V prípade podráždenia produkt nepoužívaj.
Toto balenie vydrží na 8 farbení: 1 tuba Brow Colour 3,5 ml, 1 tuba Oxi Creme 3,5 ml, 1 farbiaca tyčinka, 1 farbiaca kefka
Počas farbenia by si mali mať po ruke aj nasledujúce produkty: • Odstraňovač make-upu na oči bez oleja • vatové tyčiky • kozmetické utierky
• bavlnené tampóniky • Mastný krém alebo biele uhlie
Použitie:
ZMES 1:1 – ZMIEŠAJ OBSAH TUBY BROW COLOUR S OXI CREME! KRÉMY SA NEPOUŽÍVAJÚ OSOBITNE!
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1. Príprava + čistenie Vyčisti obočie bezolejovým odstraňovačom make-upu. Chĺpky musia byť suché a bez mastnoty, aby sa dosiahol optimálny výsledok.
2. Chráň pokožku pred zafarbením S cieľom chrániť vašu pokožku pred nežiadúcim zafarbením, odporúčame obtiahnuť obočie pomocou
ceruzkou na oči a vytvoriť rám, ktorý pokožku ochráni. Na okolie obočia môžete tiež aplikovať mastný krém - buďte však opatrní: chĺpky by s ním
nemali prísť do styku, inak farba nebude fungovať!
3. Príprava ZMESY 1:1 Otvor tuby a vytlačte 2 cm Brow Colour a 2 cm Oxi Creme do otvoru plastového kelímku. Zmiešaj pomocou farbiacej
tyčinky, kým sa nevytvorí rovnomerná pasta.
4. Nanesenie Teraz nanes zmes na obočie pomocou kefky alebo tyčinky. Chĺpky by mali byť úplne zakryté farbou od korienkov až po končeky.
Ak sa tvoja pokožka omylom zafarbí, farbu odstráňte navlhčeným bavlneným tampónom. Hneď ako začne proces farbenia, chĺpky zmenia farbu.
Nechaj pôsobiť 5-10 minút. Ak chces dosiahnuť bledší výsledok, nechaj farbu pôsobiť 2-3 minúty. Ak chces dosiahnuť intenzívnejší výsledok,
počkaj 10 minút.
5. Ukončenie Po dobe pôsobenia odstráň zvyšnú farbu navlhčenou vatovou tyčinkou alebo vatovým tampónom. Zafarbenie vydrží niekoľko týždňov.
Nakoniec očisti farbiace pomôcky a tuby ihneď po použití pevne uzavri. Dlhší kontakt s kyslíkom znižuje účinnosť produktu. Udržujte produkt v
suchu pri izbovej teplote.
TIP: Ako výživu odporúčame použiť gél BeautyLash Conditioning, ktorý sa stará o tvoje obočie, dodáva im tvar a zaisťuje dlhšiu sviežosť farby.
INGREDIENTS:
Brow Colour brown (svetlohnedá): Aqua, Cetearyl Alcohol, Aminomethyl Propanol, Sodium Laureth Sulfate, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, Sodium
Cetearyl Sulfate, m-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Brow Colour dark brown (tmavohnedá): Aqua, Cetearyl
Alcohol, Aminomethyl Propanol, Toluene-2,5-Diamine, Sodium Laureth Sulfate, m-Aminophenol, Sodium Cetearyl Sulfate, 2-Methylresorcinol, CI
77491, CI 77492, CI 77499. Oxi Creme: Aqua, Hydrogen Peroxide, Cetearyl Alcohol, Triethanolamine, Ceteareth-20, Phosphoric Acid, Sodium
Cetearyl Sulfate.
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