
 

EGYSZERŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK, SEGÍTSÉGES TIPPEKKEL 

A SZAKÁLL ÉS BAJUSZ SIKERES FESTÉSÉRE 

 

JUST FOR MEN 

Pflege-Brush-In-Color-Gel 

 

SZAKÁLL, BAJUSZ ÉS 

POFASZAKÁLLRA 

 

KEVESEBB, MINT 5 

PERC ALATT 

ELTÁVOLÍTJA AZ ŐSZ SZAKÁLLSZÁLAKAT 

VILÁG VEZETŐ 

SZAKÁLLSZÍNEKBEN 

 

Kevesebb, mint 5 perc 

alatt, eltávolítja az ősz 

szakállszálakat.  

Gyors, egyszerű, 

bisztonságos. 

 

Allergia teszt 

48 órával minden használat előtt 

 

Bajusz festékek használata esetén fennáll az allergiás reakciók veszélye. A lehetséges 

komplikációk elkerülése érdekében ajánlott minden használat előtt elvégezni egy egyszerű 

tesztet. Felhívjuk figyelmét, hogy váratlanul allergiás reakció fordulhat elő; még olyan 

emberekkel is, akik még nem találkoztak vele. Ezért javasoljuk, hogy minden használat előtt 

48 órával végezzen allergiás tesztet, még akkor is, ha rendszeresen használja a terméket, és 

soha nem tapasztalt allergiás reakciót. 

 

1. Mossa meg a bőrt a kar hajlításában vízzel és szappannal, majd szárítsa meg. 

2. Szövet- vagy pamut tampon segítségével vigyen fel egy kis mennyiségű terméket a „Color 

Basis” tubusból tiszta és száraz helyre. 

3. Aszt a helyet nemossa meg 48 órán keresztül. Ha bőrpirosodást, égési sérülést vagy hasonló 

bőrirritációt észlel, azonnal mossa le a terméket, szárítsa meg a területet, és hagyja egy 



ideig fedezetlenül. Ebben az esetben ne használjon JUST FOR MEN vagy más állandó 

színt. Küldje el az össze nem kevert terméket a Combe Pharma Ltd.-nek, Rheinstrasse 

219, 76532 Baden-Baden. Adja meg nevét és címét a szállítmányba, és a vételár 

visszatérítésre kerül. 

4. Ha 48 órán belül nem jelentkezik nemkívánatos reakció a teszt helyén, használhatja a 

JUST FOR MEN termékeket. 

 

 

Mire képes 

A Combe JUST FOR MEN alkalmazásával, a férfiak őszüléselleni világvezetőjével, 5 perc 

alatt megszabadulhat a szürke szakáltól, ősz hajszálaktól.   

Megőrzi a szakáll természetes színét: A JUST FOR MEN csak a szürke szakállt érinti, nem  

változtatja meg a szakáll eredeti színét. 

 

5 perc alatt: mindaddig, amíg zuhanyozást vagy borotválkozást igényel – ugyanolyan gyorsan és 

egyszerűen eltüntetheti az ősz szakállát. 

 

Hosszan tart: 1 hónapig tart, a szakáll növekedési sebességétől függően. 

 

Erősebb és egészségesebb haj: a gyengéd gélkészítmény kondicionálót és minőségi tápláló 

anyagokat tartalmaz. A szakáll lágyabb és kevésbé törékeny. 

 

Tippek az optimális eredményhez 

1. Javasoljuk, hogy minden használat előtt 48 órával hajfestés előtt végezzen allergiás tesztet. 

2. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ha biztos benne, hogy a kiválasztott árnyék 

megfelelő az Ön számára, végezze el az alábbi színtesztet. 

3. Óvatosan figyelje meg az alkalmazás időtartamát és az expozíciót. Ne felejtse el: a 

keveréket vigye száraz szakállra, soha ne frissen mossottra. 

4. A terméket szakáll, bajusz és pofaszakáll színezésére szánják. Nem alkalmas hajfestéshez. 

Színezésükhöz a JUST FOR MEN Pflege-Tönungs-Shampoo termékcsalád megfelelő 

árnyalatát ajánljuk. 

 

 

Színteszt 

a kiválasztott árnyék ellenőrzéséhez 

 

A JUST FOR MEN használata ELŐTT végezze el a következő tesztet. Ha a terméket egy 



körülbelül 1 cm széles szakállcsíkra felhordja, kövesse az 1. és 2. lépésben ismertetett 

eljárást: 1 perc felhordás, 5 perc várakozás. Ezután mossa le a terméket és szárítsa meg a 

szakállcsíkot. Ha elégedett az eredménnyel, azonnal elindíthatja az alkalmazást.  

 

EGYSZERŰ HASZNÁLAT 

További információért örömmel segítünk Önnek. Hívjon minket vagy írjon nekünk. 

 

1. LÉPÉS  

Keverés és felhasználás 

 

Keverés 

▪ Használja a mellékelt műanyag kesztyűt, hogy elkerülje a körmök elszíneződését. 

▪ Mindkét tubusból (Color Basis és Farbenentwickler) nyomjok ki azonos hosszúságú 

csíkokat a konvex vonal mentén a speciális tálca alján. Keverjük össze a csíkokat a 

mellékelt kefével, amíg sima masszává nem válik.  

▪ A szükséges anyagmennyiség attól függ, milyen nagy a bajusz, a szakáll vagy a 

pofaszakáll. Ha az előkészített mennyiség nem elegendő, megismételheti a fenti 

eljárást. 

 

Használat 

 A JUST FOR MEN-t csak száraz szakállon használja. 

 Finoman vigye fel a keveréket úgy, hogy a kefét egyenletesen mozgassa a bőrig. 

Kezdje ott, ahol a szakáll a legtöbbet szürke. 

 Ne feledje: használat után alaposan tisztítsa meg mindkét tubus nyakát, és azonnal 

csukja le a kupakokat. 

 

ELŐÁLLÍTÁS  

Szüksége lesz - tartsa kéznél: 

▪ műanyag kesztyű (a körmök elszíneződésének megakadályozására) 

▪  Color Basis tubus 

▪  aktivátorral ellátott tubus 

▪  régi törülköző a fedéshez (a foltok elleni védelem érdekében) 

▪  nedves papírtörlő (a bőr törléséhez, ha a szín rá kerül) 

▪  kefe 

▪ vattacsomó vagy papír zsebkendő allergiás vizsgálathoz 



 

2. LÉPÉS 

Várjon 5 percet 

 

▪ Az expozíciós időt az 1. lépés elvégzésének időpontjától számítják. Csak 5 perc 

▪ NE IDŐBECSLÉS SZERINT HASZNÁLJA: 

Használjon stopperórát, vagy nézze meg az órát. Csak 5 percig várjon. Tényleg nem kell 

többé várni! Ha öt perc elteltével a szakállát leöblíti, a termék pontosan addig hat, amíg 

szükséges a szakáll természetes színének eléréséhez ... és ezzel megakadályozza, hogy a 

szín túl sötét legyen. 

▪ A JUST FOR MEN-et úgy fejlesztették ki, hogy mindössze 5 perc alatt eltakarja a 

szürke színt. Ha túl sokáig hagyja a színt, az eredmény túl sötét. 

▪ Várakozás közben moshat kesztyűt, öblítheti a tálot és a kefét, hogy felkészítse őket 

a későbbi felhasználásra. 

 

3. LÉPÉS 

Öblítse le és szárítsa meg a szakállát 

 

▪ Öblítse le a szakállát meleg vízzel - ez a legjobb zuhany alatt. 

▪ Ezután alaposan mossa le enyhe samponnal - ne használjon szappant! 

▪ Öblítse le és szárítsa meg a szakállát, mint általában. 

 

 

 

A NÖVEKEDŐ SZŐRÖZET SZÍNEZÉSE 

Azok számára, akik észreveszik a szürke növekedését 

 

▪ A szín általában egy hónapig tart, de ez a szakáll növekedési sebességétől és 

mennyiségétől függ. 

▪ Ismételje meg az 1–3. Lépést. 

▪ Annak érdekében, hogy a szakáll kissé világosabb legyen, csökkentse az expozíciós 

időt. Ha a szín lényegesen világosabb vagy sötétebb, válassza a megfelelő árnyalatot 

a JUST FOR MEN tartományból. 

▪ Kérjük, vegye figyelembe: ne engedje, hogy a festék ruházatra vagy porózus 

felületre kerüljön. Ellenkező esetben szennyeződés léphet fel, amelyet nem lehet 



eltávolítani. Védje ruháit és ezeket a felületeket megfelelő bevonással. A foltokat 

azonnal szappannal és vízzel távolítsa el. A makacs foltok esetén bőrkrémet vagy 

kevés hidrogén-peroxidot használjon. 

 

FIGYELEM 

Ha bármilyen hajfesték használata során allergiás reakciója merült fel, ne használja ezt a 

terméket vagy más hajfestéket. Ez allergiás reakciót válthat ki. Javasoljuk, hogy minden 

alkalmazás előtt 48 órával végezzen allergiás tesztet. A termék használata előtt 

ellenőrizze, hogy az arcon vagy a fején lévő bőr - a felhasználási helytől függően - nincs-e 

irritálva, vágva, karcolva vagy rendellenes megjelenésű. 

Csak akkor használja a terméket vagy más hajfestéket, ha a bőr tökéletes állapotban van. 

Ha a JUST FOR MEN használata után bőrirritációt észlel, ne használja a terméket. Ha 

szenved a bőr depigmentációja, pl. fehér foltok (vitiligo), vagy ha genetikai hajlamuk van, 

akkor allergiás reakció okozhat pigment elvesztését a bőrön. NE HASZNÁLJA 

SZEMPILLÁRA VAGY SZEMÖLDÖKRE, mert fennáll a szemkárosodás veszélye. 

Kerülje a szembe jutást. Ha a termék szembe kerül, azonnal öblítse le. Ha az irritáció 

továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Használat után öblítse le jól a szakállát. A 

HAJSZÍNEKET TARSTA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL. 

A színárnyalat szerint: fenilén-diamint (1), hidrokinont (2), 1-naftolt (3), resorcinolt (4) és 

hidrogén-peroxidot (5) tartalmaz. (hamuszőke 1, 2, 5; világosbarna, hamubarna, 

közepes barna 1,5; feketebarna 1, 3, 4, 5; fekete 1, 4, 5). 

 

JFM black 

 

Használat előtt ne felejtse el elvégezni az allergiás reakció tesztet! További információ a 

használati utasítasban található. 

 

Első szín az áll és a bajusz számára férfiak! Eltávolítja a szürke színt, és 5 perc alatt visszatér 

a természetes árnyékba. A hajhoz hasonlóan a szakáll is idővel szürke lesz, néha sokkal 

hamarabb, mint maga a haj. 

A szakáll sokkal ellenállóbb a festéshez, mint a haj. Csak a férfiak számára A Pflege-Brush-in-

Color-Gel egy speciális gél-alapú keverék, amely optimálisan illeszkedik a bajusz sajátos 

jellemzőihez. 

 

A szín nem változtatja meg a bajusz természetes árnyalatát, csak befesti a szürke szállakot, 

hogy megfeleljen azoknak, amelyeknek még nem szürkék. 



 

Nem mossa ki, nem fakul. Amint a bajusz növekszik és a szürke ismét megjelenik, itt az ideje 

egy új Just For Men alkalmazás számára. Az, hogy hány alkalmazást kezel egy csomaggal, 

attól függ, hogy mennyi bajuszt kell színeznie. Csak annyit használjon, amennyire szüksége 

van, és a maradékot őrizze meg későbbi felhasználás céljából. 

 

A leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat külön részben találja meg 


