Zenz Ultra Blond Powder
500 g
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Støvfrit lysningspulver
Uden parfume, ammoniak og ammonium persulfat
Mild mod hovedbunden
Lysner op til 7 toner på 50 minutter
Med naturlige og plejende ingredienser som passionsblomst frøolie og
guargummi
Professionel hårpleje, der tager hensyn til din sundhed

Støvfrit lysningspulver til at lave reflekser og striber. Indeholder ikke parfume, ammoniak og ammonium
persulfat. Giver din farvning en fremragende kvalitet. Bliver til en cremet konsistens, der er let at påføre.  
Ultra Blond Powder er et innovativt lysningspulver, som garanterer:
• Lysner op til 7 toner.
• Perfekt præcision og ensartet resultat takket være en rigtig god kontakt med håret.
• Cremet konsistens og stabil mikstur gennem hele behandlingstiden.
• Planteingrediensen guargummi giver bedre konsistens, bedre fiksering på håret og et bedre resultat.
• Passionsblomst frøolie, som er rig på essentielle fedtsyrer, hjælper med at beskytte håret mod fugttab og
bevarer hårets naturlige blødhed.
• Optimalt resultat: blødt og glansfuldt hår.
BRUGSANVISNING:
1. Bland Ultra Blond Powder med hydrogenperoxid 10, 20, 30 eller 40 volumen (f.eks. Zenz Brightening
Activator) i en ikke-metallisk skål i forholdet 1:1 (et mål lysningspulver + et mål hydrogenperoxid), 1:2       
(et mål lysningspulver + to mål hydrogenperoxid) eller 1:3, afhængig af den valgte blegeteknik (se skema).
Følg altid nøjagtigt det angivne blandingsforhold. Bland med en pensel for at opnå en ensartet konsistens.
Blandingen påføres tørt eller fugtigt hår. Start med at påføre blandingen fra hårroden og ud mod spidserne.
2. Kontroller ofte graden af lysning, indtil det ønskede resultat er opnået.
3. Når det ønskede resultat er opnået, skyl håret grundigt og vask med en mild shampoo for at fjerne alle
rester af lysningspulver.
Maximal behandlingstid: 50 minutter. Må ikke anvendes på huden.
Ultra blond powder
Produkttype

Støvfrit lysningspulver til ekstra lysning. Indeholder ikke parfume, ammoniak, ammonium persulfat.

Velegnet til

Klassiske lyse striber
Afrensning
Hellysning
Meget lys lysning
Påføring ovenpå farvning under behandlingstiden

Lysningsteknik

Indpakkede reflekser

Fri hånd

Hat

Afrensning

Blandingsforhold

1:2

Fra 1:1 til 1:1,5

1:2

25 g (pulver) + 75 g (oxid) + 10 g (shampoo)

Anbefalet hydrogenperoxid volumen

10, 20, 30

10, 20, 30, 40 10, 20, 30, 40

10

Behandlingstid

50 minutter

Fra 5 til 20 minutter

Tonehøjde

Op til 7

Op til 2

Se mere næste side...
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Zenz Ultra Blond Powder
500 g

EKSTRA TIPS OG ANBEFALINGER:
• Læs brugsanvisningen grundigt.
• Brug professionel vurdering i alle formler og anvendelser.
• Undgå at overlappe tidligere lysnet eller beskadiget hår.
• Spray lidt vand på meget porøst hår og påfør en lille mængde
Zenz Organic Treatment no. 03.
• Vask ikke håret inden lysning.
• Ultra blond powder må gerne anvendes i hele håret, men ikke
hovedbund.
• Ultra blond powder anbefales ikke til tidligere afbleget hår
eller hår farvet med metalliske farver.
• Behandlingstiden varierer afhængigt af hårets tilstand og
porøsitet.
Konstant udsættelse for vaskestoffer (sæbe, shampoo, vaskemiddel, etc.) på arbejdspladsen kan forårsage forringelse af
hudens naturlige beskyttelsesbarriere. Når denne barriere
ændres, bliver huden mere udsat for ydre påvirkninger. Under
disse forhold, kan brugen af produkter uden den fornødne omhu
forårsage hudoverfølsomhed, som med tiden kan føre til mere alvorlige hudsygdomme. Det anbefales derfor, at
man overholder følgende gode arbejdsmetoder:
•
•
•
•
•
•

Brug altid egnede beskyttelseshandsker, gerne nitrilhandsker, og creme, når du påfører farve eller skyller.
Undgå overdreven støvindånding, når du blander produktet, da det kan forårsage luftvejsirritation.
I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene, vask huden straks med masser af vand.
Brug ikke redskaber, som indeholder nikkel.
Det anbefales hyppigt at ventilere arbejdspladsen for at fjerne rester af støv og damp. Det er også
nødvendigt at følge de anvisninger og sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet på etiketten.

ADVARSEL:
Indeholder persulfater. Kan fremkalde allergiske reaktioner. Anvendes på et godt ventileret sted. Må ikke
indåndes. Må ikke bruges til at blege øjenvipper eller øjenbryn eller andet undtagen hår. Undgå kontakt med
øjnene. Skyl straks øjnene, hvis produktet kommer i berøring med disse. Hvis hovedbunden begynder at klø
eller brænde, skyl straks med lunkent vand. Må ikke bruges på børn. Opbevares utilgængeligt for børn. Må
ikke anvendes med varme. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug kun som anvist. Må ikke anvendes hvis
hud eller hovedbund er irriteret eller skadet. Kun til udvortes brug. Opbevares på et køligt og tørt sted. Kun til
erhvervsmæssig brug.
INGREDIENTS:
Potassium persulfate, magnesium carbonate, sodium silicate, paraffinum liquidum (mineral oil), cyamopsis
tetragonoloba (guar) gum, sodium lauryl sulfate, disodium EDTA, silica, sodium stearate, sorbitol, acacia
senegal gum, passiflora edulis seed oil, passiflora incarnata seed oil.
Made in Italy.
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