
 

 

KASUTUSJUHEND 

C:COLOR veenab oma intensiivsete ja küllastunud värvitoonidega, aga samuti suurepärase juuste 

hooldamisega juba nende värvimise ajal. Väärtuslikud  jojobaõli ja keratiin tugevdavad juuste 

struktuuri ja tagavad oivalise värvimistulemuse. 

C C:COLOR Te võite: 

• värvida juukseid värvidega, mis just praegu on moes; 

• jõupingutusteta muuta juuste värvust tumedamaks või heledamaks; 

• garanteeritult  ja juukseid säästvalt värvida halle juukseid  

ETTEVAATUSMEETMED: SOOVITAME ENNE KASUTAMIST TUTVUDA! 

 Juuksevärvimisvahend võib tekitada raske allergilise reaktsiooni. 

Lugege ja jälgige kasutusjuhendit: Toode ei ole mõeldud alla 16-aastastele isikutele. „Musta 

hennaga" tehtud ajutised tätoveeringud suurendavad allergilise reaktsiooni tekkimise riski. Mitte 

kasutada, kui: 

teil on näol lööve, või tundlik, ärritatud või kahjustatud peanahk; 

mitte kasutada värvimisvahendit juhul, kui eelnev värvimine tekitas allergilise reaktsiooni või 

nahaärrituse; 

kui teil on eelnevalt olnud „musta henna" põhjustatud allergilisi reaktsioone. 

Värvimisel kasutada kaitsekindaid. Vältida silma sattumist. Silma sattumise puhul pesta kohe rohke 

veega. Mitte kasutada ripsmete ja kulmude värvimiseks. Pärast kasutamist pesta juukseid hoolikalt 

rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Segamisproportsioonid: vesinikperoksiid : kreem-

värv = 1:1. 

Emulsioon sisaldab vesinikperoksiidi. Kasutada kaitsekindaid. Vältida silma sattumist. Silma 

sattumi¬se puhul pesta kohe rohke veega. Kasutada spetsiaalseid juuste värvimiseks mõeldud 

kindaid. 

TÄHELEPANU: 

 

• Tundlikkuse testi iseseisvalt mitte läbi viia. Kui te pole kindel, et juuksevärv ei tekita allergilist 

reaktsiooni (nt. eriti tundliku naha puhul või juhul, kui eelnev värvimine on tekitanud allergilise 

reaktsiooni), soovitame pöörduda dermatoloogi poole. 

• Koostis: vt. pakendilt. Palun säilitage tühi pakend juhuks, kui tekib allergiline reaktsioon. 

• Kasutada ainult juuste värvimiseks. 

• Mitte kasutada laste juuste värvimiseks. 

• Toode on ainult väliseks kasutamiseks, mitte sisse hingata ega alla neelata. 

• Valmis segu kasutada kohe. Segu jääke mitte säilitada. 

• Valmissegu mitte säilitada kinnises pudelis. Pudel võib paisuda ja katki minna. 

• Enne värvi kasutamist ja kasutamise ajal eemaldada juustest kõik metallist juukseklambrid. 



 

 

• Värvimise ajal metallist esemeid mitte kasutada. 

• Emulsiooni säilitada pimedas ja jahedas kohas. 

• Mitte segada teiste ainetega. 

• Vältida kreem-värvi sattumist tekstiilist või plastmassist toodetele. Tekivad raskesti 

eemaldatavad plekid. Nahale ja riietele sattunud värviplekid tuleb eemaldada kohe. 

• Juhul kui kannate kontaktläätsi ja toode on sattunud teile silma, eemaldage eelnevalt läätsed 

ja seejärel peske silmad rohke veega ning pöörduge arsti poole. 

• Enne juuste värvimist ja mõni aeg pärast seda keemilisi lokke ega sirgendamist mitte teha. 

MITTE KASUTADA, kui: 

• eelnev värvimine on tekitanud allergilise reaktsiooni; 

• teil on tundlik, ärritatud või kahjustatud peanahk; 

• juuksed on eelnevalt värvitud ainetega, mille koostisosad on metallisoolad või henna. Samuti 

mitte kasutada, kui juukseid on töödeldud juuste naturaalset värvi taastava vahendiga; 

• kui teil on eelnevalt olnud „musta henna" põhjustatud allergilisi reaktsioone. 

 

KUI KASUTAMISEL: 

• on tekkinud kiiresti leviv punetus, iiveldus ja nõrkustunne, hingeldus, näo või silmade ümber 

turse, pesta kohe aine rohke veega maha JA KOHE PÖÖRDUDA ARSTI POOLE. 

• on tekkinud kihelus, põletus või punetus, pesta kohe aine rohke sooja veega maha ja seda 

mitte kasutada, kuna need sümptomid võivad viidata raskele allergilisele reaktsioonile. Enne järgmist 

värvi kasutamist konsulteerida arstiga ja jälgida tema nõuandeid. 

JUHUL, KUI PÄRAST TOOTE KASUTAMIST või paari päeva pärast tekivad sümptomid: keha või 

peanaha kihelus, põletus või punetus, näo või silmade ümber turse, kublad peanahal või kehal, 

PÖÖRDUGE KOHE ARSTI JUURDE. 

Pakendis on:  

Pakendis on: 

1 tuub värvikreemi 50 ml 

1 flakoon peroksaani 50 ml 

1 sachet-kotike palsamiga 10 ml 

1 kasutusjuhend 

1 paar kindaid 

 

 

 

 



 

 

 

Enne kui alustate, mõned soovitused: 

Kui olete hiljuti endale teinud keemilised lokid, siis soovitame värvida juukseid mitte varem kui 2 

nädala pärast, sest värvitud juuste värvus võib osutuda intensiivsemaks/eredamaks või vastupidi, 

kahvatumaks/matimaks, lisaks võib juhtuda, et värv jaotub juustele ebaühtlaselt. 

Püüdke juukseid värvida pärast keemiliste lokkide tegemist, sellega väldite võimalikku värvi 

pleekimist / kahvatumaks muutumist. Soovitame keemiliste lokkidega juukseid mõjutada värviga 5‒

10 minutit vähem. 

Soovitame kahjustatud või lõhestunud otstega juuste korral kanda värvisegu juukseotstele 5 minutit 

enne mõjutamise lõppu. Kui juukseid on varem blondeeritud, siis võib juhtuda, et pärast C:COLOR-i 

kasutamist osutub lõpptulemus tavalisest heledamaks. 

Varem värvitud juuste korral sama tooniga värvi kasutamisel, võib värvimistulemus osutuda 

mõnevõrra intensiivsemaks. 

C:COLOR värvib suurepäraselt ka halle juukseid, kuigi soovitud tooni asemel võib tulemus osutuda 

mõnevõrra heledamaks, kui pakendil on näidatud.  

Tihedate, raskesti töödeldavate, karmide juuste korral võib mõjuaega pikendada 5‒10 minuti võrra. 

Keskmise pikkusega ja pikkade juuste puhul soovitame esimest korda värvides kasutada 2 komplekti 

C:COLOR. 

Ärge ületage ette nähtud mõjuaega. 

PROFESSIONAALI SOOVITUS 

Enne värvimist peske juukseid korralikult neutraalse šampooniga, milleks võiks olla näiteks CHISANA 

SHINE PLUS SHAMPOO või CHISANA VOLUME UP SHAMPOO. Kuivatage juuksed fööniga ja alles 

seejärel asuge neid värvima. Just nii võite saavutada optimaalse tulemuse. 

TÄHELEPANU! 

Värvimisel olge ettevaatlik ja püüdke vältida värvikreemi sattumist rõivastele, tekstiilile, mööblile ja 

teistele olmeesemetele. Enamasti on tekkinud plekke raske eemaldada. Kui värvitilgad siiski sattusid 

nahale või rõivastele, tuleb need sooja veega kohe maha pesta. 

Et vältida naha värvumist juuste värvimise protsessis, kandke õhuke kiht kaitsvat kreemi juuste 

kasvupiirile, laubale ja meelekohtadele. 

Enne värvimise alustamist seadke valmis kell, millega kontrollida aja kulgu, samuti pange valmis 

millestki muust kui metallist valmistatud juukselõksud. Eriti läheb neid vaja pikkade juuste korral.  

Värvimise ajal olgu juuksed kuivad. Samas soovitame neid eelnevalt pesta. 

Seadke valmis pintsel ja mittemetallist nõu, milles saaksite värvikreemi segada.  

Kasutage pakendis leiduvaid kindaid, et vältida värvi sattumist kätele. 

1. Avage flakoon peroksaaniga. 

2. Valage flakooni sisu mittemetallist nõusse.  

3. Avage värvikreemi tuub ja pigistage kreem segu valmistamise nõusse. 



 

 

4. Segage komponente omavahel kuni ühtlase massi tekkimiseni.  

5. Kandke valmistatud segu viivitamatult kuivadele juustele.  

 

Kasutamine 

Tavaline värvimine – Te värvite oma juukseid esimest korda või pärast pikemat vaheaega.  

Jaotage juuksed peentesse salkudesse ja kandke värvisegu kõigepealt võimalikult ühtlaselt 

juuksejuurtele. Seejärel jätkake värvimist juuste kogu ulatuses kuni juukseotsteni välja, juukseid 

seejuures masseerides. 

Värvisegu ühtlaselt juustele kandmise järel kammige juukseid ettevaatlikult mittemetallist ja laiade 

piidega kammiga. Jätke värv toimima vähemalt 30 minutiks. (Võib juhtuda, et värvisegu värvus 

muutub toimimise ajal, kuid see ei mõjuta värvimise lõpptulemust). 

Väljakasvanud juuste ülevärvimine – Teie juuksed on juba värvitud, kuid mõne aja möödudes võib 

märgata, et teatud osa juustest on välja kasvanud. Jaotage juuksed peentesse salkudesse, kandke 2/3 

valmistatud värvisegust võimalikult ühtlaselt juuksejuurtele. Jätke värv toimima 20 minutiks, seejärel 

jätkake värvimist juuste kogu ulatuses kuni juukseotsteni välja ja jätke värv toimima veel 10 minutiks.  

Järgnev juustehooldus – Värvisegu toime lõppedes peske juukseid põhjalikult sooja veega, kuni 

juustest voolav vesi muutub läbipaistvaks. 

Peske juukseid pehme neutraalse šampooniga CHISANA COLOR PROTECT SHAMPOO. 

Seejärel kandke eelnevalt käterätiga kuivatatud, kuid niisketele juustele palsamit PFLEGE-KUR, jätke 

mõjuma 2‒5 minutiks ja siis peske juuksed põhjalikult läbi. Juuksepalsam PFLEGE-KUR muudab Teie 

juuksed väljendusrikkamaks, annab neile terve läike ja sära ning kergendab juuste kammimist. Teie 

juuksed on valmis soengu tegemiseks. 


