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SPOSÓB UŻYCIA
KROK PO KROKU

PRZED KOLORYZACJĄ ZAPOZNAJ 
SIĘ DOKŁADNIE Z TREŚCIĄ ULOTKI

Na 48 godzin przed każdym użyciem 
należy wykonać prosty

TEST UCZULENIOWY,
aby sprawdzić, czy nie wystąpi reakcja alergiczna.

Reakcje alergiczne (tzn. swędzenie, pieczenie lub 
zaczerwienienie) mogą wystąpić podczas stosowania
wszystkich niezmywalnych produktów do koloryzacji
włosów, wliczając w to Just For Men. Reakcje 
alergiczne występują w bardzo rzadkich przypadkach,
lecz mogą być poważne w skutkach. Reakcja może 
wystąpić nawet wówczas, gdy nie wystąpiła podczas
poprzedniego użycia. Ważne jest więc przeprowadzenie
miejscowego testu uczuleniowego na skórze ręki w
zgięciach łokciowych 48 godzin przed KAŻDYM użyciem
w celu zminimalizowania reakcji alergicznej. 
(To jest tylko test uczuleniowy, a nie wstępna 
koloryzacja.)

1. UMYJ TESTOWANE MIEJSCE.

Wewnątrz zgięcia łokciowego ręki umyj powierzchnię
wielkości ok. 1x1 cm delikatnym niepodrażniającym
skóry mydłem i wodą, następnie osusz.

2. ROZPROWADŹ PRODUKT NA SKORZE (z butelki ColourBase).

Użyj wacika lub chusteczki higienicznej podczas
nanoszenia niewielkiej ilości produktu z butelki z
nazwą Colour Base na testowany obszar skóry.

3. NIE  ZMYWAJ  TESTOWANEGO  MIEJSCA przez 48 godzin.

Jeśli nie zauważyłeś żadnych zmian na  
niezmytym, testowanym miejscu po 48 godzinach
możesz użyć Just For Men. Jeśli tylko zauważysz
jakiekolwiek objawy alergiczne tj. zaczerwienienie,
uczucie pieczenia bądź swędzenia natychmiast umyj
to miejsce i nie używaj Just For Men ani 
innych niezmywalnych produktów do koloryzacji
włosów. Jeśli wystąpiła jakakolwiek reakcja 
alergiczna , należy odciąć dolne skrzydełko z
opakowania  JFM z kodem kreskowym i wraz z
nazwiskiem, dokładnym adresem, swoim numerem
telefonu i informacją gdzie zakupiłeś JFM- przesłać do
Wyłącznego dystrybutora produktów JFM w Polsce
firmy Aspen Distribution Sp. z o.o. na adres:

Aspen Distribution sp. z o.o., ul. VI Poprzeczna nr 18,
04-614 Warszawa tel (22) 812 54 80

Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia 

warunków całkowitego zwrotu kosztów zakupu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące JFM

1.  Czy mogę używać JFM w celu koloryzacji 
zarostu?
Siwy zarost jest o wiele bardziej oporny na 
koloryzację niż włosy na głowie. Aby uzyskać
najlepsze rezultaty skorzystaj z Just For Men® 
Brush-In Colour Gel, formuły opracowanej 
specjalnie do koloryzacji zarostu twarzy, 
wąsów, brody i baków.

2.  Jaki jest najlepszy sposób na pełną 
koloryzację siwych włosów na skroniach 
i siwych baków?
Najpierw nanieś produkt na te miejsca, 
zaczekaj 1-2 minuty, a następnie rozprowadź 
na pozostałych włosach.

3.  Czy mogę zachować siwe włosy na 
bakach lub skroniach?
Tak. Nanieś produkt na te miejsca w ostatniej 
kolejności  i od razu zetrzyj.

4.  Jak mogę zabezpieczyć moją skórę wokół 
linii włosów przed zabarwieniem 
szamponem?
Rozsmaruj trochę mleczka nawilżającego lub 
zwykłą wazelinę wokół linii włosów.  Formuła 
Just For Men jest zaprojektowana tak, aby 
zminimalizować zabarwienie skóry wokół 
linii włosów.

5.  Jak usunąć ślady szamponu ze skóry wokół 
linii włosów ? 
Należy od razu zmyć zabarwienia po szamponie 
wodą z mydłem. Użyj wody utlenionej lub w 
razie opornych zabarwień - innego preparatu 
przeznaczonego do zmywania śladów po 
szamponie ze skóry.

6.  Kiedy jest najlepsza pora do 
koloryzacji?
Najlepiej jest koloryzować włosy zaraz po 
strzyżeniu. W celu uniknięcia podrażnień  
zaleca się niestosowanie produktu tuż po 
umyciu włosów szamponem.

7. Czy potrzebuję specjalnego szamponu?
Aby utrzymać świeży i naturalnie wyglądający 
kolor włosów zalecamy stosowanie szamponów 
do włosów po koloryzacji. Można również 
używać łagodnych szamponów do włosów . 
Nie należy używać mydła.

8.  W jaki sposób zastosować farbę tylko 
na części włosów?
Przygotuj farbę zgodnie ze wskazówkami. 
Nałóż tylko na ok.1 cm szerokości pasmo na 
całej długości siwych włosów, nakładaj nie 
dużej niż przez minutę. Pozostaw na włosach 
przez 5 minut, a następnie umyj i wysusz włosy. 
Jeśli kolor jest satysfakcjonujący, nanieś szybko 
farbę na resztę włosów. Jeśli kolor jest zbyt 
ciemny, pozostaw farbę na włosach krócej o 
minutę lub dwie, bądź wypróbuj jaśniejszego 
odcienia Just For Men.

9.  W jaki sposób koloryzować włosy po
zabiegu prostowania, chemicznej relaksacji  
bądź po trwałej ondulacji? 
Jeśli jesteś po jednym z tych zabiegów  zaczekaj 
co najmniej dwa tygodnie zanim użyjesz Just For 
Men. Jeśli planujesz zabieg chemicznej relaksacji 
albo trwałą ondulację, zrób to co najmniej na 
dwa tygodnie przed następnym użyciem Just For 
Men.

10.  Co jeśli używałem poprzednio innej 
farby?
Możesz stosować Just For Men bez względu na 
to, jakiego produktu do koloryzacji używałeś 
dotychczas. Jeśli jesteś w trakcie używania 
produktów do odbudowy włosów  to przerwij 
ich stosowanie przed aplikacją Just For Men. 
Stosuj szampon do mycia codziennego 
przed zmianą produktu na Just For Men.

11. Jeśli nie wykorzystam całego opakowania 
jednorazowo, czy mogę go użyć do 
następnej koloryzacji?
Nie! Raz wymieszany produkt staje się nieaktywny 
w przeciągu godziny i będzie nieprzydatny 
później. Po użyciu wyrzuć niewykorzystany 
produkt, nie trzymaj w zamkniętej butelce 
(butelka może eksplodować).

UWAGA:

Może powodować reakcję alergiczną.
Unikaj kontaktu z oczami. Natychmiast przepłucz wodą,
jeśli któryś z komponentów preparatu dostanie się do 

oczu. Nie używaj do koloryzacji rzęs i brwi. Dokładnie 
umyj włosy po użyciu. Miej założone rękawiczki 
dołączone do opakowania. Przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Ważne: Produkty do 
koloryzacji włosów mogą wywoływać alergie, które w 
rzadkich przypadkach mogą być groźne. Tatuaże mogą 
zwiększać ryzyko alergii. Aby zredukować to ryzyko należy
postępować zgodnie z tą instrukcją. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. NIE UŻYWAJ PRODUKTU GDY:

• już doświadczyłeś jakichkolwiek reakcji na 
produkty koloryzujące. 

• masz wrażliwą, podrażnioną lub uszkodzoną 
skórę głowy.

2. ZAWSZE PRZEPROWADZAJ TEST UCZULENIOWY 
NA 48 GODZIN PRZED KAŻDYM UŻYCIEM 
PRODUKTU nawet jeśli wcześniej
używałeś produktów koloryzujących.

3. JEŚLI PODCZAS KOLORYZACJI ZAUWAŻYSZ 

• szczypanie, palenie lub pieczenie albo/i wysypkę, 
przerwij używanie i natychmiast spłucz produkt, 
gdyz może to być sygnałem poważniejszych reakcji. 
NIE koloryzuj włosów ponownie. 

• szybko rozszerzającą się wysypkę skórną, zawroty 
głowy lub mdłości, krótki oddech lub/i opuchliznę 
oczu/twarzy, natychmiast spłucz i ZGŁOŚ SIĘ DO 
LEKARZA .

4. JEŚLI PO KOLORYZACJI BĄDŹ NASTĘPNEGO DNIA 
ZAUWAŻYSZ problemy tj. swędzenie lub wysypkę na 
skórze głowy, opuchliznę oczu/twarzy, powstawanie 
pęcherzy skóry lub/i wysięk  ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA .

5. NIE UŻYWAJ PRODUKTU JEŚLI MASZ PROBLEMY 
Z PIGMENTEM SKÓRY takie jak białe plamy 
gdziekolwiek na skórze (tzw. bielactwo), lub jeśli 
ktoś w twojej rodzinie miał problemy z 
odbarwieniem skóry, zwłaszcza że reakcja alergiczna 
może spowodować utratę pigmentu skóry.

OSTRZEŻENIA

• ten produkt zawiera składniki, które mogą 
powodować poważne podrażnienie oczu i możliwy 
stały ich uraz. Jeśli którykolwiek z komponentów 
preparatu dostanie się do oczu, przepłucz natychmiast 
dużą ilością letniej wody i skontaktuj się z lekarzem. 

• jeśli musisz nosić szkła kontaktowe podczas 
stosowania produktu i dostanie się on do twojego oka, 
najpierw usuń soczewkę kontaktową, a następnie 
przepłucz oko dużą ilością letniej wody i udaj się do 
lekarza.

• nie stosuj doustnie.

• nie używaj jeśli twoje włosy zostały zafarbowane 
henną. 

• jeśli twoje włosy były koloryzowane innymi 
barwnikami skonsultuj się z producentem.

• należy trzymać produkt  z dala od źródeł ciepła lub 
światła. Nie łącz barwnika z jakimkolwiek innym 
produktem. Nie przechowuj niewykorzystanego 
produktu. Nie zostawiaj mieszanki w zamkniętej 
butelce, ponieważ butelka może eksplodować.

• nie do użycia przez dzieci.

W razie pytań skontaktuj się z wyłącznym dystrybutorem w Polsce, firmą Aspen.  Aspen Distribution sp. z o.o., ul. VI Poprzeczna nr 18, 04-614 Warszawa tel (22) 812 54 80
Zapraszamy też na stronę internetową http://uk.justformen.com
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PRZYGOTOWANIE

OTO CZEGO POTRZEBUJESZ

• RĘKAWICZKI

• BUTELKA COLOUR BASE

• BUTELKA APPLICATOR

• MINUTNIK, ZEGAR LUB ZEGAREK

• RĘCZNIKI LUB KOSZULKI 
(DO OCHRONY SKÓRY, ODZIEŻY I BLATU)

• MLECZKO NAWILŻAJĄCE LUB WAZELINĘ
(ABY ZAPOBIEC PLAMIENIU SKÓRY)

• WILGOTNY RĘCZNIK PAPIEROWY 
(DO WYCIERANIA SKÓRY JEŚLI BARWNIK SIĘ NA 
NIEJ ZNAJDZIE)

• Załóż rękawiczki, 
wstrząśnij butelkę 
z Colour Base.

• Wlej całą zawartość 
butelki Colour Base do 
butelki Applicator. 
Zakręć butelkę.

• Odłam plastikowy 
czubek z butelki 
Applicator używając 
palca wskazującego i 
kciuka trzymając 
z dala od twarzy.

• Umieść kciuk na 
wlocie aplikatora. 

• Wstrząśnij butelką z  
napisem Applicator aby 
DOKŁADNIE wymieszać. 

• Zabezpiecz odzież i 
powierzchnię 
ręcznikami i koszulkami.

• Nałóż od razu produkt na 
włosy dla uzyskania 
maksymalnego efektu.

PIERWSZE 
ZASTOSOWANIE

PIERWSZE 
ZASTOSOWANIE:
WAŻNE: 
Przeczytaj ulotkę
przed 
rozpoczęciem.

POWTÓRNA 
APLIKACJA

• Wyciśnij produkt. Aplikację rozpocznij
od najbardziej siwych włosów. Następnie 
nanieś produkt na resztę włosów. 

• Spień jak w przypadku szamponu, 
lecz nie dodawaj wody. Pokryj wszystkie 
włosy. Nie zapomnij o bokach i z tyłu! 

• Wyrzuć niewykorzystany produkt. 
(Uwaga: Zużyj tak dużo produktu, ile jest 
potrzebne aby pokryć całkowicie i 
jednakowo włosy).

SPOSÓB UŹYCIA

NAŁÓŹ NA WŁOSY

• WAŻNE: Zacznij
odmierzać czas 
dopiero PO nałożeniu
produktu.

• NIE ZGADUJ ile czasu 
minęło: użyj 

minutnika, zegara lub zegarka. Zaczekaj 5 MINUT lub
odrobinę mniej (aby zapobiec nadmiernej koloryzacji).

ZACZEKAJ 5 MINUT

SPŁUCZ, UMYJ SZAMPONEM, WYSUSZ I UŁÓŻ 

• Spłucz pod prysznicem 
produkt aż do momentu, 
gdy spływająca woda 
będzie czysta.

• Zastosuj własny szampon 
(zalecany do 
włosów koloryzowanych). 
Spłucz ponownie.

• Wysusz włosy  i ułóż jak 
zwykle.

(Dla mężczyzn
z siwymi
odrostami)

• Nanieś produkt szybko. Rozdzielaj włosy na pasma o grubości ok. 1-2 cm i nanoś 
produkt TYLKO NA SIWE ODROSTY. NIE spieniaj. NIE dodawaj wody.

• Zaczekaj tylko 4 minuty. Przez następną minutę (proces 5-minutowy) rozczesuj 
pokryte produktem włosy. Podczas czesania wcieraj we włosy nadmiar mikstury 
pozostającej na grzebieniu. Wyrzuć niewykorzystany produkt.

• Spłucz i wysusz włosy zgodnie ze wskazówkami: “Spłucz, wymyj szamponem, 
wysusz i ułóż” (krok 3 w “Sposobie użycia”).

• W celu zachowania siwych włosów na bakach i skroniach nakładaj produkt  na te 
miejsca w OSTATNIEJ KOLEJNOŚCI, następnie pozostaw na kilka sekund i wytrzyj.

Pamiętaj aby wykonać Test uczuleniowy na 48 godzin przed każdym użyciem.

® JUST FOR MEN jest zarejestrowanym znakiem handlowym Combe International Ltd. (USA).
* JUST FOR MEN logo jest znakiem handlowym Combe International Ltd. (USA).
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