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Henna Khadi Złoty Blond 100g
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo Khadi

Opis produktu
 

HENNA OTRZYMAŁA NOWE OPAKOWANIE PRODUKT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

100% naturalna farba o ziołowym składzie. Nadaje odcień od złotego blondu do czerwono-złotego blondu. Przeznaczona jest przede
wszystkim do farbowania włosów siwych i bardzo jasnych. Oprócz efektu koloryzującego, po zastosowaniu farby można oczekiwać
znaczącego poprawienia kondycji włosów. Po farbę Henna Złoty Blond powinny sięgnąć osoby, które chcą na zmienić swój kolor
włosów na krótszy czas - farba ulega stopniowemu wymyciu. Farba przeznaczona jest także do ciemniejszych włosów – w takim
wariancie można uzyskać efekt pielęgnacyjny i ewentualnie delikatną zmianę odcienia na cieplejszy. Farba nie zawiera chemicznych
barwników i substancji rozjaśniających, dzięki czemu po farbowaniu można cieszyć się wyjątkowym i naturalnie wyglądającym kolorem
włosów.

Korzyści ze stosowania Henny Złoty Blond:

podkreśla naturalny kolor włosów dodając im wyrazistości,

nadaje włosom blask oraz efekt większej objętości,

dzięki walorom pielęgnacyjnym włosy o naruszonej strukturze i mniejszej grubości zostaną wzmocnione,

henna zmniejsza także wypadanie włosów,

w przeciwieństwie do innych farb Khadi nadaje tylko kolor tymczasowy, zmywalny – pozwala na kilka tygodni zmienić odcień,
aby potem wrócić do naturalnego koloru włosów.

Waga netto: 100g proszku do wymieszania z wodą (ilość wystarczająca dla włosów do ramion).
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Pochodzenie: Indie

ZASTOSOWANIE:

Ważne informacje przed rozpoczęciem farbowania:

1. Dłuższa obecność farby na włosach daje końcowy efekt z mocniejszymi odcieniami koloru czerwonego.

2. Farbowanie będzie tym trwalsze, im dłużej farba będzie znajdować się na włosach. Dzięki temu można uzyskać też bardziej efektywną
pielęgnację i wzmocnienie.

3. Podczas przygotowania mieszanki do farbowania nie należy przekraczać temperatury 50°C. Przekroczenie zalecanej temperatury
może spowodować wystąpienie widocznych żółtych tonów.

4. Częste używanie Henny Złoty Blond sprawia, że włosy będą stawały się coraz ciemniejsze. Aby do tego nie dopuścić, należy podczas
następnych koloryzacji farbę nakładać tylko na odrosty. Pełny cykl farbowania zalecany jest co czwarty raz. Podczas kolejnych
koloryzacji na wcześniej farbowane partie włosów można nakładać Cassię Khadi, która odżywia włosy i przywraca im intensywny blask.

5. Aby uniknąć czerwonych tonów i jednocześnie uzyskać intensywny kolor na włosach zaleca się powtórzenie farbowania bezpośrednio
po pierwszej koloryzacji

6. Uwaga! Bezwzględnie odradza się dodawanie do farby innych składników niż wskazane w instrukcji. Zastosowanie nieodpowiednich
substancji może wywołać między innymi niepożądane efekty farbowania lub sprawić, że farba w ogóle nie zadziała. Przestrzega się
także przed dodawaniem kwaśnych składników, mogących zaburzać pH (tj. ocet lub sok z cytryny). Dodanie takich substancji może
spowodować wystąpienie czerwonych tonów. Nie stosować też składników zawierających substancje olejowe, ponieważ zaburzają
proces farbowania.

7. Po zakończeniu koloryzacji ziołowej nie rozjaśniać ani nie farbować włosów na blond farbą chemiczną (składniki ziołowe mogą wejść
w reakcję ze składnikami chemicznymi i wywołać niepożądane efekty).

8. Po farbowaniu na naturalnie siwych włosach mogą pojawić się zielone barwy, które znikną po około dwóch dniach, tj. ukończonym
procesie utleniania. Aby natychmiast pozbyć się niepożądanych odcieni, można powtórzyć farbowanie używając mieszanki: 70% cassii
Khadi + 30% czystej henny Khadi w czerwonym odcieniu.

9. W przypadku, gdy ostateczny kolor farbowania nie do końca spełnia oczekiwania, można - bez żadnych niekorzystnych konsekwencji
dla włosów – powtórzyć koloryzację ze zwróceniem uwagi na czas trzymania farby (w zależności od pożądanej mocy koloru – krócej lub
dłużej). Innym sposobem jest użycie i mieszanie produktów koloryzujących Khadi, dzięki którym można uzyskać niespotykany, a przy
tym naturalny kolor włosów;

10. Henna Złoty Blond to jedyna farba w rodzinie farb Khadi, która nie farbuje trwale włosów. Mimo to zaleca się przed rozpoczęciem
farbowania wykonać test na niewielkim paśmie włosów, aby upewnić się co do oczekiwanego efektu koloryzacji.

11. Najważniejsze czynniki podczas farbowania to czas trzymania farby na włosach, temperatura farby oraz wody. Należy także
pamiętać, że wpływ na ostateczny efekt ma także pierwotny kolor włosów a także ich struktura i kondycja.

Akcesoria potrzebne do farbowania:

farba Khadi w proszku,

duża ceramiczna/plastikowa/szklana miseczka,

woda lub czarna herbata o temperaturze 50˚C,

opcjonalnie sól (1 łyżeczka / 50g proszku),

rękawiczki foliowe lub gumowe,

stary ręcznik do ochrony ubrania przed plamami,
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pędzel do aplikacji farby

czepek ochronny (dołączony do opakowania) lub folia spożywcza

ręcznik lub turban do owinięcia głowy po nałożeniu farby.

Czas farbowania: 15-60 minut. Czas trzymania farby zależy od koloru wyjściowego, struktury włosów i od tego, jaki kolor chce się
uzyskać. Cienkie i zniszczone włosy potrzebują krótszego czasu farbowania niż włosy zdrowe i mocne.
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