
Premium Fashion Color 
 
 
 

UDHËZIME PËRDORIMI 
 
 
 
 
Kutia përmban: 
 
1. Tubet me kremin dekolorues 50 ml 
2. Shishen me oksiduesin 90 ml 
3. Qeskë me vajëra bimor natyral 4 ml 
4. Qeskë me balsam për qëndrueshmërinë e ngjyrës 
5. Doreza mbrojtëse 
6. Aplikator në formë krëhëri 
 

 
 
 
KËSHILLA TË DOBISHME PARA LYERJES SË FLOKËVE 
 

1. Efektet e lyerjes varen nga ngjyra natyrale ose ekzistuese e flokëve. Ngjyra e flokëve 
mund të zgjasë më pak ose më shumë, në varësi të gjendjes dhe pamjes së flokëve.  

2. Në mënyrë që të errësoni apo të rigjeneroni ngjyrën, aplikoni direkt mbi flokë, kremin e 
zgjedhur të bojës së flokëve Premium Fashion Color.  

3. Në mënyrë që të arrini një nuancë më të hapur se ajo që keni, dekoloroni flokët me 
kremin dekolorues “Premium Fashion-Lightening”, përpara se të lyeni flokët me nuancën 
e caktuar të Premium Fashion Color. 

4. Nëse floku është tashmë i lyer me nuanca të së kuqes dhe do të donit një ndryshim 
rrënjësor drejt ngjyrës kafe, ju duhet të përdorni kremi dekolorues “Fashion Decolor-
Lightening”, për dy-tre lyerjet e ardhshme të flokëve.  

5. Nëse floku është tashmë i lyer me nuancë të ngjyrës kafe, të zezë apo të kuqe dhe ju do të 
donit ta ndryshoni në bjond, ose në tone të lehta të ngjyrës së verdhë, ju duhet të prisni 
derisa flokët të rriten dhe të rifitojnë ngjyrën e tyre natyrale, dhe më pas zgjidhni një 
ngjyrë të çelët për lyerjen e flokëve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UDHËZIME SIGURIE: ME RËNDËSI 

Bojërat e flokëve mund të shkaktojnë 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 përzierjes së kremit të bojës me oksiduesin, 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. 
 
 
• Kryeni një test ndjeshmërie 48 orë para çdo përdorimi të produktit, madje edhe në rastin kur 

keni 

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

përdorur bojë flokësh dhe nuk keni patur më parë alergji ndaj kësaj boje apo çdo marke 
tjetër. 

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

• Ju rekomandojmë që para përdorimit, të testoni produktin mbi një tufëz të hollë flokësh! 
• Konsultohuni me mjekun tuaj për çdo shqetësim që lidhet me ndjeshmërinë e lëkurës dhe 

flokëve! 
• Mos e përdorni nëse floku juaj është në gjendje të keqe për shkak të dekolorimit apo 

produkteve të tjera për çeljen e ngjyrës së flokëve. 
• 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 u përpiqni ta ruani apo t’i rivendosni kapakun përzierjes. Përzierja duhet të përdoret 

menjëherë, dhe vetëm për një aplikim! 
 

 
 
 
 
 
 
 



TESTI I NDJESHMËRISË 
Të gjithë mund të jenë alergjik ndaj bojërave të flokut. Si rrjedhim, rekomandohet që të bëni një 
test ndjeshmërie, para se të përdorni kremin e bojës së flokëve “Premiun Fashion Color”  
- Pas veshit, ose në pjesën e brendshme të bërrylit, pastroni mirë me alkool një zonë me 

sipërfaqe rreth 1 cm².  
- Rrotulloni tapën e shishes së oksiduesit. Mos e pritni majën e tapës! Në një enë jo metalike, 

përzieni pak pika të oksiduesit me një sasi të vogël të kremit të bojës së flokëve.  
- Aplikoni përzierjen e përgatitur në zonën e caktuar për testim dhe lëreni të thahet. 
- Mos e lani për 24 orë. Paskësaj, nëse nuk keni përjetuar ndonjë kruajtje, apo skuqje në zonën 

e testuar, ju mund të përdorni kremin e bojës “Premium Fashion Color”. NDALONI së 
përdoruri “Premium Fashion Color”, në rast se keni irritime të lëkurës, si kruajtje apo skuqje.  

 
 
 
 

MËNYRA E APLIKIMIT 
 

1. PËRGATIJA  
 
1.1 Vishni dorezat. Rrotulloni këllëfin e shishes së oskiduesit dhe atë të tubetit të kremit 

të bojës. Mos e pritni majën e shishes. Duke e shtrydhur , nxirrni jashtë të gjithë 
kremin nga tubeti për në shishen e oksiduesit. Shtojini përzierjes, vajërat bimor 
natyral. 

1.2 Vendosjani përsëri kapakun shishes, shtrëngojeni derisa të jetë i puthitur plotësisht 
dhe tundeni mirë, derisa të përftohet një masë homogjene. 

1.3  Zgjidhni: 
• Për një aplikim sa më efikas dhe të lehtë të kremit të bojës, ne ju rekomandojmë 

të përdorni aplikatorin në formë krëhëri. 
• Nëse përdorni kapakun e shishes së oksiduesit, pritni majën e kapakut. Kur të 

hiqni majën, mos e shtrydhni shishen dhe mos e drejtoni nga fytyra juaj. Përzierja 
duhet të përdoret menjëherë, dhe vetëm  për një aplikim! 

 
 
 

2. PËRGATIJA E FLOKËVE 
Krihni mirë flokët para aplikimit. Aplikoni përzierjen (kremin e bojës + oksiduesin + vajërat) në 
flokët e thatë. Në rast se keni përdorur xhel për modelim të flokëve apo llak, fillimisht duhet të 
lani flokët me shampo pa balsam, dhe t’i thani butësisht.  
 
 
 
 
 
 



3. LYERJA 
 

3.1 Në fillim, aplikoni përzierjen në zonat me më shumë thinja. Ndajini flokët në tufa.  
Me njërën dorë merrni shishen dhe shtrydheni duke nxjerrë sasi të vogla për gjatë 
gjithë gjatësisë. Me mollëzat e gishtave të dorës së lirë, ose me një furçë, lyeni rrënjët 
me kremin e bojës. Ndani përsëri flokët për rreth 1 cm larg nga rrënjët e sapo lyera 
dhe përsëritni procedurën. Në këtë mënyrë, lyeni të gjitha rrënjët e kokës. Krihni 
flokët, duke përhapur kështu kremin edhe në majat e flokëve. Ngjyra e kremit të bojës 
së tubetit dhe shkuma e cila krijohet gjatë procesit të lyerjes, ndryshon nga ngjyra e 
flokëve që do të merrni. 

3.2 Lëreni kremin të veprojë për 30 minuta. 
Për një lyerje sa më efikase dhe ngjyrë të qëndrueshme, krihni flokët gjatë 5 minutave 
të fundit. Në këtë mënyrë, boja arrin deri majat e flokut. 

3.3 Shpëlani flokun plotësisht me ujë, derisa uji të rrjedhë i pastër (pa ngjyrën e bojës). 
 
 
 
 
 

4. QËNDRUESHMËRIA E NGJYRËS 
Aplikoni balsamin special të Premium Fashion për ta bërë ngjyrën sa më të qëndrueshme, 
masazhoni flokët dhe lëreni për 3-5 minuta. Shpëlani përsëri flokët me ujë të vakët. 
 
 
 
 
APLIKIMI NË RRËNJË 
 
Brenda pak javësh, floku do të rritet dhe lind nevoja që të lyeni përsëri rrënjët. Në mënyrë që të 
siguroni të njëjtën ngjyrë, aplikoni të njëjtën krem të bojës Premium Fashion për flokët,  duke e 
përdorur si vijon: 
 

1. Krihni flokët. Përgatisni përzierjen (krem i bojës + oksidues + vajëra) siç tregohet në 
“Mënyra e Aplikimit”, pika 1 “Përgatitja”. Me anë të shishes, aplikoni përzierjen mbi 
rrënjët e flokut, duke i ndarë fije-fije. 

2. Lëreni bojën të veprojë për 15-20 minuta. 
3. Aplikoni bojën në të gjithë flokun duke i masazhuar ngadalë. 
4. Lërëni bojën të veprojë për 10 minuta 
5. Shpëlani të gjithë flokët me ujë. Përhapeni njëtrajtësisht balsamin në gjithë gjatësinë e 

flokut. Masazhojeni lehtë. Lëreni të veprojë për 3-5 minuta dhe shpëlani përsëri flokët me 
ujë të vakët. 

 
 
 
 
Për pyetje dhe komente marketing@rubella.eu 
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