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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Elea Professional Colour & Care MAX SIZE 

Стійка крем-фарба для волосся 

Elea Professional Color & Care MAX SIZE високоякісна фарба для 

стійкого кольору і повного покриття сивого волосся. Відмінно зафарбовує 

сиве волосся, що важко зафарбовується. Забезпечує тривале збереження 

кольору і блиску. Має дуже ніжну дію, не сушить волосся завдяки 

використанню активного інгредієнта – масла виноградних кісточок. 

Запобіжні заходи 

За 48 годин до фарбування волосся необхідно провести тест на 

чутливість. Перед фарбуванням уважно прочитайте інструкцію. 

Барвники для волосся можуть викликати серйозні алергічні реакції. 

Прочитайте і виконайте інструкцію щодо застосування. 

Продукт не призначений для використання особами віком до 16 років. 

Тимчасові татуювання «чорною хною» можуть збільшити ризик появи 

алергічної реакції. 

Не фарбуйте волосся, у випадку: 

– якщо у Вас є висип на обличчі або шкіра голови чутлива, подразнена 

або є інші пошкодження; 

– Ви вже відчували будь-яку реакцію після фарбування волосся; 

– у Вас виникала алергія на тимчасове татуювання «чорною хною». 

Тест на чутливість 

Нанесіть невелику кількість фарби тонким шаром за вухом або на 

внутрішній стороні ліктя і залиште на 48 годин без змивання. Якщо протягом 

цього періоду ви помітили ознаки алергічної реакції, ви не повинні 

використовувати цю фарбу. Незалежно від негативного результату тесту, це 

може бути алергічна реакція. Якщо після нанесення фарби з'явилися 

свербіж, висип або почервоніння шкіри, негайно змийте фарбу гарячою 

водою і зверніться до лікаря. 

Особливі вимоги 

Містить fenilendiamini – (1.1, 2.0, 3.0, 3.4, 4.0, 4.37, 4.47, 4.56, 4.62, 5.0, 

5.4, 5.22, 5.57, 6.0, 6.1, 6.12, 6.47, 7.0, 7.1, 7.3, 8.0, 8.1, 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 44.26, 

66.64). 

Містить toluoldiamini – (3.22, 5.0, 7.0, 8.0, 9.32, 12.0). 

Містить резорцин – (1.1, 2.0, 3.0, 3.4, 4.0, 4.37, 4.47, 4.56, 4.62, 5.0, 5.4, 

5.22, 5.57, 6.0, 6.1, 7.0, 6.12, 6.47, 7.1, 7.3, 8.0, 8.1, 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.32). 
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Не використовуйте фарбу для фарбування брів та вій. Промийте 

волосся ретельно один або два рази. Для кращого і більш стійкого 

результату використовуйте шампунь для фарбованого волосся Elea. 

Уникайте контакту з очима. При попаданні в очі ретельно промийте їх 

водою. Ми рекомендуємо перед фарбуванням зняти контактні лінзи.  

Обов'язково надівайте захисні рукавички. 

Не рекомендується фарбувати волосся одразу після хімічної завивки, 

фарбування хною. 

Не використовуйте металевий посуд для змішування фарби або 

металевий гребінець при фарбуванні. 

Завжди використовуйте тільки щойно приготовлену суміш. Ні в якому 

разі не зберігайте суміш для подальшого використання – вона повністю 

втрачає свої властивості. 

Тримайте подалі від дітей, в прохолодному і сухому місці за 

температури від 15 до 25 °С, подалі від джерел тепла і прямого сонячного 

світла. 

Перед тим, як почати фарбування волосся Elea Professional 

Color & Care MAX SIZE, вам необхідно визначити різницю між вашим 

природним кольором і тим, який хочете отримати: 

– якщо ви хочете, отримати більш темний відтінок, ніж ваш природний 

колір – вам необхідно взяти безпосередньо обраний вами колір; 

– якщо вибраний колір з каталогу на три тони світліше, ніж ваш 

природний – попередньо освітліть волосся Кремоподібним освітлювачем 

для волосся Super Blond № 0.00* протягом 20-30 хвилин, а потім нанесіть 

обраний колір. 

*Колір 0.00 має сильну відбілюючу дію. Рекомендується використовувати, 

якщо ви хочете освітлити волосся до чотирьох тонів. Не рекомендується 

використовувати для волосся з сивиною більше 50%. 

Ви повинні знати, що результат фарбування залежить від: 

– природного кольору і текстури волосся; 

– кількості сивого волосся; 

– точності дотримання вимог інструкції. 

Змішування 

1. Надягніть рукавички. 

2. Змішайте в рівних пропорціях крем-фарбу і окислювач Elea. 

3. Добре перемішайте до отримання однорідної суміші. 
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При первинному фарбуванні натурального волосся 

1. Розділіть волосся і почніть наносити фарбу на пасма, починаючи від 

коренів до кінчиків. Помасажуйте шкіру голови і волосся по всій довжині для 

рівномірного розподілу фарби. 

2. Залиште діяти на 30-35 хвилин. Під час дії фарби суміш змінює 

колір. Це не повинно вас турбувати. Якщо у вас великий відсоток сивини, 

залиште фарбу на 40 хвилин. 

3. Ретельно вимийте волосся. 

При фарбуванні коренів 

1. Нанесіть суміш на корені волосся, розділяючи волосся на пасма. 

2. Залиште на волоссі на 20-25 хвилин. 

3. Частину суміші, що залишилася, рівномірно розподіліть гребінцем по 

всій довжині волосся і почекайте ще 10 хвилин. 

4. Промийте волосся водою. 

 

 

 

 

_______________________ 

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  «Elea» 

Professional Colour &Care MAX SIZE           

 

Стойкая крем краска для волос  

Инструкция по применению "Elea" Professional Color & Care MAX SIZE: 

Высококачественная краска для стойкого цвета и полного покрытия седых волос. 

Отлично закрашивает седые, трудноподдающиеся окрашиванию волосы. 

Обеспечивает длительный цвет и блеск. Имеет  очень нежное действие, не сушит 

волосы, благодаря внедренному активному ингредиенту - масло виноградных 

косточек. 
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Меры предосторожности 

 За 48 часов до окрашивания волос необходимо провести тест на чувствительность. 

Перед окрашиванием внимательно прочитайте инструкцию. 

 Красители для волос могут вызвать серьезные аллергические реакции. 

Прочитайте и следуйте инструкциям по применению. 

Продукт не предназначен для использования лицами в возрасте до 16 лет. 

Временные татуировки «черной хной» могут увеличить риск появления 

аллергической реакции. 

Не окрашивать волосы, если: 

- у вас есть сыпь на лице или кожа головы чувствительна, раздражена или имеются 

повреждения; 

- Вы уже испытали какую-либо реакцию после окрашивания волос; 

- У вас возникала аллергия на временную татуировку «черной хной». 

Тест на Чувствительность:  

Нанесите небольшое количество краски тонким слоем за ухом или на внутренней 

стороне локтя и оставьте на 48 часов без смывания. Если в течение этого периода 

вы заметили признаки аллергической реакции, вы не должны использовать краску. 

Независимо от отрицательного результата теста, это может быть аллергическая 

реакция. Если после нанесения краски появились зуд, сыпь или покраснение кожи, 

немедленно смойте краску горячей водой и обратитесь к врачу. 

Особые требования: 

Содержит fenilendiamini- (1.1, 2.0,3.0, 3.4, 4.0, 4.37, 4.47, 4.56, 4.62, 5.0, 5.4, 5.22, 

5.57, 6.0, 6.1, 6.12,6.47, 7,0, 7,1, 7,3, 8,0, 8,1, 8,3, 9.0, 9.1,9.2, 44.26, 66.64) 

Содержит toluoldiamini- (3,22 5.0,7.0,8.0,9.32,12.0) 

Содержит резорцин - (1.1, 2.0,3.0, 3.4, 4.0, 4.37, 4.47, 4.56, 4.62, 5.0, 5.4, 5.22, 5.57, 

6.0, 6.1, 7.0, 6.12,6.47, 7.1, 7.3, 8.0, 8.1, 8.3, 9.0, 9.1,9.2, 9.3 9.32) 

Не используйте краску для окрашивания бровей и ресниц. Ополосните волосы 

хорошо один или два раза, для лучших и устойчивых результатов используйте 

шампунь для окрашенных волос Elea. Избегать контакта с глазами. При попадании в 
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глаза, обильно промойте их водой. Мы рекомендуем перед окрашиванием снять 

контактные линзы. Обязательно надевайте защитные перчатки. Не рекомендуется 

красить волосы сразу после химической завивки, окрашивания хной. Не 

используйте металлическую посуду для смешивания краски или металлическую 

расческу при окрашивании. Всегда используйте только что приготовленную смесь. 

Ни в коем случае не храните смесь, для дальнейшего использования, т.к. она 

полностью теряет свои свойства. Хранить вдали от детей, в прохладном и сухом 

месте при температуре от 50 до 250°С, вдали от источников тепла и прямого 

солнечного света. 

Перед тем, как приступить к окрашиванию волос Elea Professional Color & Care MAX 

SIZE, вам необходимо определить разницу между вашим естественным цветом и 

тем, который хотите получить. 

- Если вы хотите, получить более темный оттенок, чем ваш естественный цвет – вам 

необходимо взять непосредственно выбранный вами цвет. 

- Если выбранный цвет из каталога на три тона светлее, чем ваш естественный - 

предварительно осветлите волосы с № 0\00 Кремообразным осветлителем для 

волос Super Blond в  течение 20-30 минут, а затем нанесите выбранный цвет. 

* Цвет 12/0 обладает сильным отбеливающим действием. Рекомендуется 

использовать, если вы хотите осветлить волосы до четырех тонов. Не 

рекомендуется для использования на волосах более чем с 50% седины. 

Вы должны знать, что результат окрашивания зависит от: 

- естественного цвет и текстуры волос. 

- количества седых волос. 

- точности соблюдения инструкции 

Смешивание: 

1. Наденьте перчатки. 

2. Смешайте в равных пропорциях крем-краситель и окислитель «Elea„“. 

3. Хорошо перемешайте до получения однородной смеси. 

При первоначальном окрашивании натуральных волос: 
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1. Разделите волосы и начните наносить краску по прядям, начиная от корней до 

кончиков. Помассируйте кожу головы и волосы по всей длине для равномерного 

распределения краски. 

2. Оставьте действовать 30-35 минут. Во время действия краски смесь меняет цвет. 

Это не должно вас беспокоить. Если у вас большой процент седины, оставьте краску 

на 40 минут.  

3. Тщательно вымойте волосы. 

При окрашивании корней: 

1. Нанесите смесь на корни волос, разделяя волосы на пряди 

2. Оставьте на волосах на 20-25 минут. 

3. Оставшуюся смесь равномерно распределите по всей длине волос с помощью 

расчески и подождите еще 10 минут. 

4. Промойте волосы водой. 


