
Echosline Seliar Synergy Hiusvärit

Italialainen Seliar Synergy on eksklusiivinen ja kallisarvoinen ammoniakiton hiusväri. Hellävaraisempi koostumus 
kunnioittaa hiusrakennetta ja hiuspohjaa, ei sisällä parafenyleenidiamiinia (PPD).

Seliar Synergy kestovärillä saat aikaan äärimmäisen kiiltävän, intensiivisen ja pitkäkestoisen värin, joka kunnioittaa 
hiuksen rakennetta ja hiuspohjan herkkää ihoa. Seliar Synergy hiusvärit sisältävät ylellisen yhdistelmän keratiinia, 
argan- ja pellavansiemenöljyä, sekä silkkiproteiineja. 

Lue käyttöohje loppuun asti ennen värjäystä.

Valitse hapete oikein, riippuen halutusta vaalennustehosta:

Hapete                              Vaalennusteho                         Vaikutusaika                     Sekoitussuhde

3%                                      0-1 astetta vaaleampi                20 min                                1:1,5

6%                                      1-2 astetta vaaleampi                30 min                                1:1,5

9%                                      2-3 astetta vaaleampi                40 min                                1:1,5

12%                                   +4 astetta vaalempi                    50 min                                1:2  (S-sävyt)

  

Sekoitus ja -suhde:

Määrittele tarvittavan väriseoksen määrä riippuen hiuksien pituudesta ja paksuudesta. Sekoita ei-metallikipossa 1 osa 
väriä ja 1,5 osaa hapetetta.

Levitä välittömästi hiuksiin, esim. 100 mL Synergy hiusväriä + 150 mL Synergy hapetetta. Vaalentaville S-sävyille 
sekoitussuhde on 1:2 (esim. 100 mL Synergy hiusväriä + 200 mL Synergy hapetetta).

Värjäämättömille hiuksille:

Levitä väriseos koko hiusten pituudelle (juuriin, hiuksiin ja latvoihin) ja noudata yllä olevaa vaikutusaikaa.

Värjättyihin hiuksiin / korjausvärjäys:

Levitä väriseosta tyviin ja noudata yllä olevaa vaikutusaikaa. Levitä sitten tasaisesti väriseosta koko hiusten pituudelle 
välttäen päänahkaa. Noudata yllä olevaa vaikutusaikaa.

→ Kun vaikutusaika on ohi, huuhtele hyvin haalealla vedellä ja pese hiukset Seliar Argan ravitsevalla shampoolla.

Silver Toner:

Vaikutusaika halutusta lopputuloksesta riippuen noin 5-20 minuuttia. Antaa viileän hopean lopputuloksen vaalennetuille
tai luonnonvaaleille hiuksille.



Harmaille hiuksille:

Harmaiden hiusten rakenne on tavallisesti erilainen ja tästä syystä on käytettävä 6% tai 9% hapetetta (riippuen kuinka 
paljon harmaita on) taatakseen täydellisen harmaidenpeiton. Esimerkiksi 100% harmaille hiuksille käytä 9% hapetetta 
ja maksimivaikutusajan.

Hiusvärejä on käsiteltävä huolellisesti ja niiden käyttöohjeita on noudatettava. Hiusvärit saattavat aiheuttaa joillekin allergisen 
reaktion. Harvinaisissa tapauksissa allerginen reaktio voi olla vakava. 

Ennen värjäystä:

• Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
• Käytä suojakäsineitä jokaisessa työvaiheessa.
• On suositeltavaa tehdä herkkyystesti vähintään 48 tuntia ennen värjäystä käyttöohjeiden mukaisesti.
• On suositeltavaa, ettei hiuksia ole juuri pesty tai niitä pestä ennen värjäystä tai vaalentamista.
• Mikäli olet aiemmin saanut hiusväreistä iho-oireita tai allergisen reaktion, hiuksia ei tule värjätä ennen syyn selvittämistä.
• Jos tiedät olevasi allerginen jollekin hiusväriaineelle, älä värjää hiuksiasi myöskään tuotteilla, jotka sisältävät sinua 

allergisoivan aineen johdannaisia.
• Jos olet joskus ottanut mustan hennatatuoinnin, tällöin hiuksia ei tule värjätä mustan hennatatuoinnin aiheuttaman 

allergiariskin vuoksi.
• Mikäli hiuspohja on erityisen herkkä, ärtynyt tai vahingoittunut, älä värjää hiuksia.
• Käytä kullekin värimerkille suunniteltuja välineitä. Älä esimerkiksi käytä elintarvikkeille tarkoitettua foliota raitojen 

tekemiseen, sillä sen sisältämät metallijäämät voivat aiheuttaa kiehumista ja hiusten katkeilua.

Värjäyksen aikana:

• Älä ylitä vaikutusaikaa.
• Tarkista aika ajoin värjäyksen aikana hiuspohjan kunto. Jos ilmenee ongelmia kuten ärsytystä, lopeta värjäys heti ja huuhdo

väri pois hiuksista.
• Käytä aina saman valmistajan hapetetta ja väriainetta. Älä myöskään käytä voimakkaampaa hapetetta kuin käyttöohjeessa 

on mainittu. Käytä väriaine heti, kun se on sekoitettu hapetteeseen.
• Jos seosta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä. Mikäli sinulla on piilolinssit, ne tulee poistaa ennen silmien 

huuhtelemista.

Värjäyksen jälkeen:

• Huuhtele väriaineseos huolella pois. Tarkista, ettei iholle, esim. hiusrajaan, ole jäänyt väriä. 
• Mikäli värjäyksen aikana tai esimerkiksi seuraavana päivänä ilmenee värjäyksestä johtuvia ongelmia, ota yhteyttä lääkäriin:

oireiden syy on selvitettävä lääkärin kanssa ennen seuraavaa värjäystä.
• Älä säilytä ylijäänyttä väriseosta.

Hyvä tietää:

• Alle 16-vuotiaiden hiuksia ei tule värjätä hiusväreillä, joissa on varoitus "tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille".
• Älä jätä tuotteita lasten ulottuville.
• Hiusvärejä ei saa käyttää silmäripsien ja kulmakarvojen värjäämiseen.

Herkkyystesti:

On suositeltavaa tehdä herkkyystesti ennen värin käyttämistä, sillä tietyt henkilöt voivat saada allergisen reaktion hiusväreistä:
• Puhdista alkoholilla pieni ihoalue korvan takaa tai kyynärtaipeesta.
• Levitä pieni määrä valmista väriseosta 3 kertaa antaen kuivua joka vaiheessa. Jätä koskematta 48h, älä huuhtele.
• Jos ilmestyy punoitusta, turpoamista, kutinaa tai muuta reaktiota tämän testin aikana, älä käytä tätä tuotetta. Jos mitään
• reaktiota ei tule, voit käyttää tuotetta ohjeiden mukaisesti.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki, Y: 1780012-7
+358 (0)9 72 77 250
info@skygroup.fi
www.skygroup.fi
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