
 
 
 
 

PHYTO BARVE 
 
 
 
 
NARAVNE BARVE, KI OHRANJAJO STRUKTURO LAS   
Laboratorij PHYTOSOLBA združuje visoko tehnološke postopke ter rastlinske sestavine in tako so izdelali svoje prve 

negovalne barve za lase, ki temeljijo na rastlinskih pigmentih (brazilsko drevo, indijsko drevo, smolenec, barvilna košeničica in 

vretenčnik) in se zaradi svojih izvrstnih lastnosti obarvanja uporabljajo že stoletja.  
Barve za lase: 
 
• Omogočajo 100 % enakomerno prekrivanje 
 
• Zagotavljajo obstojno barvo 
 
• Spoštuje občutljivost las in lasišča  
 
V negi za barvanje je prvič dodano tudi olje Huile DˇAles, rastlinski eliksir, ki vsebuje 10 različnih rastlinskih izvlečkov, poudari 

barvo in sijaj. Zahvaljujoč svojim vlažilnim sposobnostim in ukrepom proti poroznosti zagotavlja enakomerno barvo in sijaj. 

Lasje so videti voljni in mehki. Ekspresni balzam za barvane lase Phytobaume color protect, zagotavlja dolgo zaščito in 

podaljša sijaj barvanih las. Izvlečki navadnega rakitovca zaščitijo barvo in preprečujejo bledenje barve.  

 
VARNOSTNA NAVODILA: PREBERITE PRED UPORABO   

POMEMBNO: BARVA ZA LASE LAHKO POVZROČI RAZLIČNE ALERGIJSKE REAKCIJE, KI LAHKO V 

REDKIH PRIMERIH POSTANE RESNA. PRIPOROČAMO, DA PREBERETE IN UPOŠTEVATE 

NAVODILA:  

NE BARVAJTE LAS, ČE:  
• imate občutljivo, poškodovano ali razdraženo lasišče ali izpuščaj na obrazu  
• če ste že kdaj imeli kakršno koli obliko alergijske reakcije na izdelke za barvanje las  
• če ste že imeli reakcijo na barvo na osnovi kane (pri tetoviranju ipd.) 
• UPORABITE PRILOŽENE ROKAVICE med pripravo, uporabo in med izpiranjem barve 
 
• ZAČASNA TETOVAŽA NA OSNOVI KANE lahko poveča tveganje za alergijo 
 
• IZDELEK NI NAMENJEN OSEBAM, KI SO MLAJŠE OD 16 LET  
 

TEST OBČUTLJIVOSTI NAREDITE 48 UR PRED BARVANJEM LAS: 
 
Z uporabo vatirane palčke v tankem sloju nanesite manjšo količino kreme za barvanje, pripravljene v skladu z navodili, 

v velikosti 1 kvadratnega centimetra na področje kože za ušesi ali na pregibu komolca. Ponovite 2-3 krat, med vsakim 

nanosom počakajte, da se izdelek osuši. Pazljivo zaprite tubo. Ne izpirajte in ne pokrivajte omenjenega področja kože 

naslednjih 48 ur. Če se v tem času pojavi srbečica, ščemenje, občutek žarenja ali srečica NE UPORABITE IZDELKA. 

Izostanek omenjenih simptomov ni zagotovilo, da se med barvanjem ne bo pojavila alergijska reakcija. Ta test je zelo 

pomembno opozorilo. V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI DVOMOV, SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM. 

 

 

V PRIMERU ALERGIJSKE REAKCIJE TEKOM UPORABE, vključno z močnim občutkom zbadanja, srbečice ali opekline na 

lasišču, takoj izperite z vodo in izdelka ne uporabljajte več. Pred ponovnim barvanjem las priporočamo posvet z zdravnikom. 

Če pride do močne vnetne reakcije, vrtoglavice, težavami z dihanjem ali oteklin na obrazu, takoj izperite izdelek z vodo in 

POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. 

 

OPOZORILO: 
 
Razvijalec barve vsebuje vodikov peroksid. Krema za barvanje vsebuje diaminobenzen in fenilendiamine (toluendiamin). 

Izdelek vsebuje sestavine, ki lahko dražijo oči, v hujših primerih tudi trajne poškodbe. Izogibajte se predelu okrog oči. Ne 

uporabljajte kreme za barvanje obrvi ali trepalnic ter v druge namene, razen za barvanje las. V primeru, da izdelek pride v 

stik z očmi, takoj izperite z obilo vode. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite, preden začnete spirati oči, nato se posvetujte 

z zdravnikom. Po uporabi mešanice dobro izperite lase. Ne vdihujte ali zaužijte izdelka. Mešanico pripravite v dobro 

prezračenem prostoru. Izdelka ne uporabljajte na trajno skodranih laseh ali po ravnanju las. Ne uporabljajte izdelka, če ste 

lase predhodno pobarvali s kano ali barvami, ki vsebujejo metalne elemente. Pred uporabo izdelka odstranite vse metalne 

dodatke z las ter jih med barvanjem shranite izven dosega. Ne uporabljajte opreme, narejene iz železa. Izdelek je namenjen 

izključno za barvanje las. Preostanek izdelka, ki ga niste porabili, zavrzite. Mešanico barve ne puščajte v zaprti posodi (lahko 

pride do eksplozije). Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na preobčutljivost na izdelek, se obrnite na zdravnika. 



                                                 NAVODILA ZA UPORABO:  
 
Kremo za barvanje lahko uporabljate na 4-5 tednov. Če uporabljate kremo prvič za dolge ali zelo bujne lase, 

priporočamo nanos dveh izdelkov za barvanje. Za izvrstne rezultate barvanja se priporoča uporaba na zdravih 

laseh. Če imate trajno skodrane lase, počakajte 2 tedna, preden uporabite kremo za barvanje las. Sledi kreme 

na koži obrišite s palčkami za ušesa, namočenimi v vodi in milu. 

 

ZELO ENOSTAVNA PRIPRAVA  
Sledite navodilom za uporabo: 

 
 Nataknite rokavice in se čez ramena ogrnite s staro brisačo, da zaščitite oblačila.
 
 Odprite embalažo A. Odprite tubo s kremo za barvanje (B), tako da jo prebodete s hrbtno stranjo njenega 

pokrovčka. Iztisnite vsebino tube v embalažo A.

 Zaprite embalažo A in jo dobro pretresite, da se sestavine zmešajo v homogeno zmes. π 

S škarjami odrežite konico plastenke A.


Barvo nanesite takoj po pripravi mešanice.  
 
 
 
 
 
 

 

ENOSTAVNA UPORABA: na suhe in neoprane lase. 
 
UPORABA - PRIMER ŠTEVILKA 1: prva uporaba za nebarvane lase 
 
 Nanesite pripravljeno mešanico pri lasnem korenu. Pomagajte si s konico embalaže A, s katero nanašajte 

barvo po vzporednih linijah po lasišču. Dobro vtrite kremo po celotnem lasišču ter po laseh.

 Pustite delovati 30 minut.
 
 Dodajte na lasišče malo mlačne vode in rahlo vmasirajte, da se tvori emulzija.
 
π Dobro izperite z mlačno vodo, dokler ni izprana voda brezbarvna. Dodatno umivanje s šamponom ni 

potrebno. Nanesite zaščitno nego po barvanju (C) na celotne lase in vmasirajte. Temeljito izperite. 
 
 
 
 
 
 

 

UPORABA - PRIMER ŠTEVILKA 2: barvanje narastka 
 
 Nanesite pripravljeno mešanico pri lasnem korenu. Pomagajte si s konico embalaže A, s katero nanašajte 

barvo po vzporednih linijah po lasišču. Dobro vtrite kremo na lasišče. Pustite delovati 20 minut.

 Nanesite kremo po celotni dolžini las, tudi na konice. Pustite delovati 10 minut. 

Dodajte na lasišče malo mlačne vode in rahlo vmasirajte, da se tvori emulzija.


π Dobro izperite z mlačno vodo, dokler ni izprana voda brezbarvna. Dodatno umivanje s šamponom ni 

potrebno. Nanesite zaščitno nego po barvanju (C) na celotne lase in vmasirajte. Temeljito izperite. 
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