
EASY COLOUR MOUSSE 
 
 

UDHËZIME PËRDORIMI 
 
 
 Çdo kuti përmban: 

1. Shishe me ngjyrues të lëngshëm 40 ml 
2. Shishe me elementin oksidues 40 ml 
3. Balsam për qëndrueshmërinë e ngjyrës 30 ml 
4. Pompë 
5. Doreza mbrojtëse  
6. Udhëzimet e përdorimit 

 
 
KËSHILLA TË DOBISHME PARA SE TË FILLONI TË LYENI FLOKËT TUAJ
 

: 

• Rezultati i lyerjes varet nga ngjyra natyrale dhe ekzistuese e flokëve tuaj. Flokët mund ta 
mbajnë ngjyrën më gjatë në varësi të gjendjes së tyre të përgjithshme dhe pamjes

•  Për të çelur apo rigjallëruar ngjyrën, aplikoni bojën e zgjedhur direkt mbi flokët tuaj.  
. 

• Për të theskuar apo forcuar ngjyrën tuaj aktuale të flokëve, përdorni në fillim

• 

 kremin 
dekolorues të Rubella Fashion.  
Në qoftë se, floku tuaj ka nuancë të kuqe, por ju do të dëshironit ta ndryshoni plotësisht 
në ngjyrë gështenjë, ju duhet t’i çelni flokët me dekolorantin e Rubella Fashion në dy-tre 
lyerjet e ardhshme të

• 
 flokut. 

Në qoftë se, ngjyra e flokut ka nuanca gështenjë, të zezë ose të kuqe, por ju preferoni ta 
ndryshoni plotësisht në bjond, do të duhet të prisni deri sa flokët të rriten dhe të kenë 
ngjyrën natyrale, dhe pastaj të aplikoni 

 
një ngjyrë të çelur sipas preferencës. 

MASA PARAPRAKE PËR LYERJEN E FLOKËVE
 

: 

 Boja e flokëve mund të shkaktojë reaksione të rënda alergjike

 

. 
  
Lexoni dhe ndiqni udhëzimet

• 
 e mëposhtme .  

Ky produkt nuk këshillohet  të përdoret nga persona nën moshën 16 vjeç
• 

. 
Tatuazhet e  përkohshëm të bërë me “këna të zezë”, mund të rrisin rrezikun për reaksione 
alergjike

Mos i lyeni flokët nëse: 
. 

  Keni ndonjë skuqje 
  Ju tashmë keni pësuar reaksione alergjike nga lyerjet e mëparshme të flokëve. 

në fytyrë ose lëkurën e kokës të ndjeshme, të irrituar apo të vrarë. 

 Më parë  keni pësuar reaksione për shkak të  tatuazheve të përkohshëm me “këna të

 

  
zezë”.   

 



Raporti i bojës së lëngshme dhe elementit oksidues, në përzierjen e bojës së flokëve, është 1 me 
1. 
 
Shmangni kontaktin me sytë. Në rast të kontaktit me sytë shpëlajini ata menjëherë me ujë. Mos e 
përdorni për lyerjen e qerpikëve dhe vetullave. Përdorni doreza të posaçme
 

. 

Të ruhet në vend të thatë dhe të ajrosur me temperaturë që varion nga 5°С deri 25°С, larg rrezeve 
të diellit dhe burimeve të nxehtësisë. 
• Para aplikimit, lexoni udhëzimet; për të arritur rezultat optimal, 

• 

ndiqni udhëzimet në mënyrë 
rigoroze. 
Kryeni një test ndjeshmërie 48 orë para çdo përdorimi të produktit, madje edhe nëse keni 
përdorur më parë 

• Mos e përdorni këtë produkt në flokë të djegur apo të dëmtuar. 
bojë flokësh. 

• Mos e përdorni këtë produkt, nëse i keni lyer flokët më parë me këna apo me bojëra të tjera 
që përmbajne okside metali. 

• Mbajeni larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake. Ky produkt është i ndaluar të përdoret nga 
fëmijët. 

• Konsultohuni me mjekun tuaj për çdo shqetësim që lidhet me ndjeshmërinë e lëkurës dhe 
flokëve! 

• Ju rekomandojmë që para përdorimit, të testoni produktin mbi një tufëz të hollë flokësh! 
• Mos e përdorni nëse floku juaj është i dëmtuar, psh. nëse keni përdorur produkte dekolorues 

më shumë se një herë. 
• Nëse i keni bërë flokët permanent, aplikoni këtë produkt pas 7 ditësh! 
• Nëse përdorni lente kontakti, duhet t’i hiqni përpara se të shpëlani flokët. 
• Mos e përzieni bojën e lëngshme dhe oksidantin në një enë tjetër, por vetëm në shishen e 

oksidantit. Përzierja duhet të përdoret menjëherë, në një aplikim të vetëm! 
 
TESTI I NDJESHMËRISË 
 
Të gjithë mund të jenë të ndjeshëm ndaj bojërave dhe lyerjeve të flokut. Secili mund të jetë 
alergjik ndaj tyre. Si rrjedhim, rekomandohet që të bëni një test ndjeshmërie, para se të përdorni 
produktin e Easy Color Mousse.  
 
- Pas veshit, ose në bërryl, pastroni me alkool një zonë me sipërfaqe rreth 1 cm².  
- Hiqni tapën e shishes së oksiduesit. Në një enë jo metalike, përzieni pak pika të oksiduesit 

me pak pika të bojës së flokëve.  
-  Aplikoni përzierjen e përgatitur në zonën e caktuar për testim dhe lëreni të thahet. 
- Mos e lani për 24 orë. Pasi koha e nevojshme të ketë mbaruar, dhe ju nuk keni përjetuar 

reaksione të tilla si kruajtje, apo skuqje në zonën e testuar, ju mund të lyeni flokët me Eassy 
Colour Mousse. NDALONI së përdoruri  Eassy Colour Mousse, nëse keni irritime të lëkurës, 
si kruajtje apo skuqje.  

 
MËNYRA E APLIKIMIT 
 

1. Përgatija e përzierjes së bojës 



1.1 Vishni dorezat. Rrotulloni këllëfin e shishes së oskiduesit dhe hiqni kapakun e shishes 
së bojës së lëngshme, duke e hedhur këtë të fundit në shishen e oksiduesit. 

1.2. Merrni pompën dhe kontrolloni nëse është e mbyllur; pra, këllëfi duhet të rrotullohet 
nga e majta derisa të arrijë pozicionin maksimal në drejtimin e akrepave të orës, 
duke parandaluar kështu derdhjet e mundshme të shkumës  gjatë shtypjes. 

1.3. Hapni pompën duke rrotulluar këllëfin derisa të arrijë pozicionin maksimal në 
drejtimin e akrepave të orës, pra, derisa pjesa e sipërme të mbulojë saktësisht pjesën 
e poshtme. Kur të keni hapur pompën, ju mund të filloni të ushtroni forcë poshtë, 
derisa shkuma të dalë. 

2. Përgatitja e flokëve 
Krihni flokët tuaj para se t’i lyeni. Aplikoni përzierjen e përgatitur në flokët e thatë. Në rast se 
keni përdorur xhel për modelim të flokëve apo llak para se të lyeni flokët, duhet t’i lani ata me 
shampo pa balsam dhe t’i thani butësisht me peshqir. 
 

3.   Lyerja 
3.1 Aplikim në të gjithë kokën 

 
a) Shtypni deri poshtë majën e pompës disa herë për të nxjerrë sasinë e mjaftueshme të 
shkumës në dorën tuaj. 
b) Aplikoni shkumën në flokët e thatë duke i njomur flokët me anë të masazheve të lehta. 
Fillimisht, aplikojeni shkumën në zonat me më shumë thinja. Më pas, aplikojeni përgjatë 
gjithë gjatësisë së flokut. Sigurohuni që të keni aplikuar shkumën njëtrajtësisht në rrënjët 
e flokëve. 
  
PËRDORNI PËRZIERJEN MENJËHERË PËR NJË APLIKIM TË VETËM 
 
c)  Koha e lyerjes – 30 minuta. 
 
3.2 Aplikimi te rrënjët: 
a) Në pak javë, flokët do të rriten dhe juve do t’ju duhet të lyeni vetëm rënjët. Vishni 
dorezat dhe përgatisni përzierjen siç specifikohet në “Mënyra e Aplikimit”, pika 1. 
b) Aplikoni shkumën mbi flokët e thatë, duke i 

c) Lëreni 25 minuta. 

njomur rrënjët me anë të masazheve të 
lehta. 

d) Pastaj, aplikoni njëtrajtësisht edhe pjesën tjetër të përzierjes në të gjithë flokun, duke e 
njomur me anë të masazheve të lehta. Lëreni për 5 minuta të tjera
 

. 

4.  Qëndrueshmëria e Ngjyrës 
Shpëlani flokun plotësisht me ujë të ngrohtë duke e masazhuar, derisa uji të rrjedhë i pastër (pa 
ngjyrën e bojës). 
Aplikoni balsamin në flokun tuaj dhe lërëni për 2 minuta, më pas shpëlajeni plotësisht me ujë. 
 
Për pyetje dhe komente marketing@rubella.eu 
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