
 Navod 
1 Pozor: Obsahuje peroxid vodíku. Nepoužívejte k odbarvení obo í a as. Zamezte styku s o ima. P i 

zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te. Používejte ochranné rukavice a plášt nku. Uchovávejte mimo 
dosah d tí! Skladujte p i teplot  do 25 º . 

2 Trvanlivé odbarvení 
3 Výrobce: 

Kosmetická spole nost „ROSA IMPEX“co ltd., Bulharsko, Plovdiv,  
ul. Car Kalojan . 8 

4 Vyrobeno v EU 
5 Šarže, Spot ebujete do: viz ozna ení na lahvi ce s odbarvujícím práškem! 
8 Odbarvující výrobek na vlasy 
9 Supra 
10 Složení bez amoniaku 
11 Odbarvuje až o 7 odstín  
12 Dvojité p sobení speciálních modrých pigment  v složení odbarvovacího prášku a krémového 

kondicionéru 
13 Novinka – složení s dvojitým efektem 

Modré pigmenty v složení odbarvovacího prášku a krémového kondicionéru jsou speciáln  vyrobeny pro 
dosažení ješt  zá iv jších blond vlas . 

14 Obsah balení: 
Okysli ovadlo 
Odbarvovací prášek 
Krémový kondicionér 
Návod k použití 
Ochranné rukavice 

15 vodní barva 
16 Barevný výsledek 
17 Odbarvování pomocí obvyklých odbarvovacích výrobk : 
18 Odbarvování s Prestige MAX BLOND-Super: 
19 Chcete získat opravdovou sv tle blond barvu? Už Vás nebaví neustále zápasit s nep íjemným žlutým 

odstínem? Unavují Vás stejnorodé odbarvovací výrobky na trhu? Pokud je Vaše odpov  na tyto otázky  
ANO, pak ve Vašich rukou držíte správný výrobek.  
Modré pigmenty, vytvo ené zcela dokonalými novými technologiemi, jsou sou ásti nejen odbarvovacího 
prášku, ale i krémového kondicionéru. Tímto zp soben se ješt  více zesílí odbarvovací efekt výrobku a 
nedochází k poškození vlas . 
 
Prestige MAX BLOND-Super neobsahuje amoniak. Lze použít jak na p irozené vlasy, tak i na vlasy 
barvené. Lze použít jak k odbarvení všech vlas , tak i jednotlivých pramen . 
Prestige MAX BLOND-Super odbarvuje až o 7 odstín . 

20 Složení 
21 Odbarvovací prášek 
22 Okysli ovadlo 
23 Krémový kondicionér 
1 Návod k použití 
2 Prestige MAX BLOND-Super je výrobek, kterým m žete lehce odbarvit jak celé vlasy, tak i jednotlivé 

prameny. Výrobek lze používat p i domácích podmínkách. Použití výrobku Prestige MAX BLOND-Super 
Vám umož uje odbarvit vlasy až o 7 odstín .   

3 I. Zp sob použití:  
A/ P íprava sm si 
Navle te si ochranné rukavice. Otev ete lahvi ku s okysli ovadlem a vysypte celý obsah do vhodné 
nekovové nádoby k promíchání. Do stejné nádoby p idejte odbarvovací prášek. Promíchejte vhodnou 
um lohmotnou nebo d ev nou lži kou do vytvo ení jednorodé sm si. 

4 B1/P i prvním zesv tlování vlas  
Naneste sm s 2-3 cm od vlasových ko ínk  po celé délce vlas  až ke kone m. Tímto zp sobem naneste 
sm s na všechny vlasy, zbytek sm si naneste na vlasové ko ínky.  Je t eba upozornit, že vlasové ko ínky se 
odbarvují rychleji a intenzivn ji. Dobu p sobení lze ur it podle níže uvedené tabulky. 
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5 B2/Odbarvování odrostlých vlasových ko ínk  
Po 25-30 dnech vlasy odrostou a je t eba odbarvit pouze odrostlé ásti. Naneste dostatek sm si pouze ke 
ko ínk m a nechte p sobit podle toho, jakého barevného výsledku chcete dosáhnout. Dobu p sobení lze 
ur it podle níže uvedené tabulky.     

6 Doba p sobení 
Efekt odbarvení závisí na dob  p sobení a barv  Vašich vlas . K snadnému ur ení výsledku Vám poslouží 
níže uvedená tabulka.  

7 Barevný výsledek 
8 Sv tle blond 
9 Velmi sv tle blond 
10 Super sv tle blond 
11 vodní barva 
12 Tmav  blond 
13 Hn dá 
14 Tmav  hn dá 
15 Pokud mají Vaše vlasy ernou barvu, stupe  zesv tlení bude velmi záviset na struktu e a barv  Vašich 

vlas . 
- írodní erná barva – lze použít dobu p sobení, jaká je nutná i pro tmav  hn dé vlasy, ale 

zesv tlení bude o jeden-dva stupn  slabší. 
- nabarvené erné vlasy – zesv tlení bude slabé, proto Vám doporu ujeme p edem odbarvit menší 

pramen vlas .  
16 i odbarvování nesmí sm s z stat na vlasech déle než 45 minut!!! 
17 B/Kontrola p sobení 

Kontrola p sobení není povinnou etapou, ale m že Vám pomoci p esn ji se orientovat p i ur ení barvy, 
kterou chcete dosáhnout. 20 minut po nanesení sm si smyjte sm s z jednoho pramene a zkontrolujte 
výsledek. V p ípad , že se požadovaný výsledek nedostavil, naneste sm s zpátky na pramen a nechte 
výrobek p sobit. Tento proces lze uskute nit v jakémkoliv okamžiku b hem celého odbarvovacího procesu. 
Celková doba p sobení nesmí p esáhnout 45 minut! 

18 C/ Oplachování 
Po uplynutí doby p sobení vypláchn te vlasy malým množstvím teplé vody, poté je umyjte lehkým 
šampónem. 

19 D/ Použití kondicionéru – Poci te rozdíl – extra energie a barva 
Po umytí naneste na vlasy krémový balzám. Jeho nasycená modrá barva Vás nemusí znepokojovat. 
Pigmenty zahrnuty v jeho složení jsou speciáln  vybrány. Dopl ují p sobení modrého odbarvovacího 
prášku pro dosažení zá ivé blond barvy a odstra ují nažloutlý odstín vlas .  Nechte p sobit krémový 
balzám 6-8 minut, a poté vlasy vypláchn te d kladn  vodou. 

20 Prestige MAX BLOND jemn  vytahuje pigmenty z vlasu bez toho, aby je poškozovala. V závislosti na 
vodní barv  vlas  proces zesv tlování m že procházet p es ervené a/nebo oranžové odstíny, které 

postupn  p echázejí v blond barvu. Z tohoto d vodu není dobré dobu p sobení zkracovat. 
21 Chcete si vytvo it melír? 

Prestige MAX BLOND je vhodná jak k odbarvení všech vlas , tak i jednotlivých pramen  
22 III. N kolik technik melírování 
23 1.  Technika s epicí a jehlou 

Budete navíc pot ebovat speciální epici na melír s dírkami a jehlu s há kem, které zakoupíte v každé  
drogerii. 

24 íprava pramen  
Nejprve si u ešte suché vlasy. Nasa te si epici na melír s dírkami. Vlasy kolem týlu nedávejte pod epici, 

ikryjte je ru níkem. K vytahování jednotlivých pramen  se používá jehla s há kem. Nejlepší je, aby 
vzdálenost mezi prameny byla 1-2cm. Ozna ené ásti na epici mohou sloužit jako orienta ní body. P i 
vytahování pramene vlas  p es dírku v epici je t eba držet jehlu naklon , abyste si neporanili pokožku 
hlavy, a há ek musí sm ovat nahoru. Po vytažení pramen  je opatrn  u ešte, abyste se vyhnuli p ípadnému 
zacuckování vlas .    

25 Opracování pramen  
Navle te si p iložené rukavice. 

ipravte sm s podle shora uvedeného návodu. (viz P íprava sm si) 
Naneste sm s na p ipravené prameny tak, aby byly zcela pokryty. Nechte sm s p sobit podle toho, jakého 
barevného výsledku chcete dosáhnout. (viz tabulky) 
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Po uplynutí doby p sobení d kladn  opláchn te vlasy vodou. (viz oddíl Oplachování) 
Naneste krémový balzám, nechte p sobit a opláchn te. (viz oddíl Použití kondicionéru) 
 

26 2. Technika se št tkou a fólií (bez epice a jehly) 
Nejprve je t eba vlasy u esat. 
Navle ete si p iložené rukavice. 

ipravte sm s podle shora uvedeného návodu. (viz P íprava sm si) 
Vezm te do ruky pramínek vlas  a nadzvedn te ho tak, aby se nedopíral ostatních vlas . Pomocí št tky 
rovnom rn  naneste sm s od ko ínk  ke kone m. Zabalte pramínek do folia, aby se sm s nezasáhla 
ostatní vlasy. Opakujte tento postup i na ostatní pramínky. 
Nechte sm s p sobit podle toho, jakého barevného výsledku chcete dosáhnout. (viz tabulky) 
Po uplynutí doby p sobení d kladn  opláchn te vlasy vodou. (viz oddíl Oplachování) 
Naneste krémový balzám, nechte p sobit a opláchn te. (viz oddíl Použití kondicionéru) 
 

27 Po 20-30 dnech, kdy Vám vlasy odrostou  a rozhodnete se ud lat si nové pramínky, nanášejte sm s pouze 
na odrostlé ásti vlas  starých pramínk  

28 POZOR: 
Obsahuje peroxid vodíku. V ojedin lých p ípadech m že vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte k barvení 
obo í a as. Zamezte styku s o ima. P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te. Používejte rukavice a 
ochrannou plášt nku. P ipravená sm s se musí neprodlen  použít. Neuchovávejte zbytky sm si pro další 
použití. Po použití opatrn  opláchn te vlasy. Uchovávejte mimo dosah d tí. 
Nepoužívejte na vlasy barvené hennou nebo po trvalé ondulaci nebo rovnání. 
Chra te p ed p ímým kontaktem s textiliemi, jelikož p ípadné vzniklé skvrny lze jen t žko odstranit.  
Abyste se vyvarovali vdechnutí výrobk , d íve než odst ihnete sá ek, lehce ho prot epejte tak, aby se celý 
obsah shromáždil na jednom konci sá ku.  

29 Test kožní snášenlivosti: 
Vezm te do ¼ um lohmotné ajové lži ky odbarvovací prášek ze sá ku a smíchejte ho s ajovou lži kou 
vody. D kladn  rozmíchejte s um lohmotnou nebo d ev nou lži kou, dokud nevznikne jednorodá sm s. 
Pomocí lži ky naneste malé množství sm si v tenké vrstv  na k ži do loketní jamky na plochu 1 cm2  a 
nechte sm s p sobit 45 minut. 
Zamezte styku s od vem. D kladn  uzav ete sá ek s odbarvovacím práškem pomocí lepící pásky. Po 45 
min. d kladn  opláchn te sm s teplou vodou. Pokud se objeví jakákoliv reakce v pr hu testu nebo 
v následujících 48 hodinách, ihned umyjte tuto ást pokožky a nepoužívejte odbarvovací výrobek. Tento 
test je pouze preventivním opat ením v žádném p ípad  však není zárukou, že nedostanete alergickou 
reakci.  
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