
Често задавани въпроси (FAQ) 

В: Лесно ли се отмива растителната боя? 

 

О: Растителните бои са трайни. Макар естествените оцветители на растителна основа да не 

проникват в ствола на косъма, а само да боядисват като с глазура външния слой на косата, те 

въпреки всичко са много трайни. Червените нюанси са особено трайни и им трябва много 

време да избледнеят много леко. Трайността на боята зависи и от това колко често косата вече 

е била боядисвана с растителни бои. 

 

В случаите, когато нюансът е създаден с помощта на по-голямо количество индиго, трайността 

на боята е по-малка, тъй като индигото не навлиза толкова лесно във външния слой на ствола 

на косъма. Останалите бои обаче със сигурност издържат много дълго върху косата. 

 

В: Колко трябва да изчакам между две боядисвания? 

 

О: Няма определен срок. Обаче не забравяйте, че след първото боядисване, цветът ще 

продължи да се оформя още 24-48 часа. Ако не сте доволни от резултата, добре е да изчакате 

поне толкова време и после да решите дали е нужно повторно боядисване. 

 

В: Може ли билковите бои Khadi да се използват за коса, къдрена с химически средства? 

 

О: Може да използвате билковите бои Khadi без проблем върху къдрава коса. Ще забележите и 

начина, по който растителната боя за коса подобрява състоянието на увредената от химикали 

коса. Имайте предвид, че ако косата е третирана с химикали, може да се наложи да държите 

боята по-дълго от обикновено, за да получите желания цвят. Бихме препоръчали да се 

обърнете и към специалист, който работи с растителни бои, ако имате по-специални желания. 

 

В: Може ли растителните бои за коса да причинят алергична или друга реакция? 

 

О: В някои случаи – да, растителната боя може да причини алергична реакция или друга 

реакция по кожата. Ако имате много алергии, направете си алергичен тест, за предпочитане 

при дерматолог. Може да си направите тест и сами. Смесете малко количество и го нанесете на 

незабележимо място по кожата, например вътрешната страна на ръката, и го оставете 48 часа. 

Не забравяйте, че и малкото количество може да оцвети силно кожата. 

 

 

 

 



В: Мога ли да смесвам цветове? 

 

О: Да. Всички бои Khadi се смесват без проблем. Може да създадете своята уникална боя. 

Винаги може да направите пробен тест на неповторимия цвят, който се създали, преди да го 

използвате върху косата си. 

 

В: Ако цветът е прекалено червен или прекалено тъмен, какво мога да направя? 

 

О: Много е важно да запомните, че боите Khadi са с високо качество и може да оцветят силно 

косата ви. За да избегнете нежелани цветове, постоянно препоръчваме да се правят пробни 

тестове, преди да използвате боята в действителност. Ако все пак се случи така, че се окажете 

със силен свят, който не харесвате, има няколко възможности да промените това. 

 

Ако косата ви е станала твърде червена, може да смекчите цвета като боядисате с билкова боя 

Khadi от кафявия спектър. Нанесете за по-кратко време и така косата няма да стане прекалено 

тъмна. Отново, преди да пристъпите към действие, препоръчваме да направите пробен тест. 

 

Ако косата е станала тъмна, е по-трудно да постигнете светли тонове. Нужно ви е търпение. Тъй 

като индигото се отмива по-бързо от къната, тъмните тонове избледняват по-бързо от 

червеникавите нюанси. Наши клиенти съобщават, че редовната употреба на Сена / Касия 

смесени с Амла на прах и лимонов сок лесно изсветляват косата. 

 

Сместа от мед, зехтин и лимонов сок също може да изсветли косата ви. Не забравяйте обаче, че 

всеки тип коса реагира по различен начин и трябва да тествате, за да видите как реагира косата 

ви. 

 

В: Има ли билкови бои Khadi в светли нюанси? 

 

О: Екипът на  Khadi  в Индия работи в момента върху задачата да създаде чист светъл тон от 

изцяло растителни материали. Това е сериозно предизвикателство, тъй като изсветляването на 

косата с растителни средства е много трудно. Веднага щом имаме билкова боя в напълно чист 

светъл тон, ще го пуснем на сайта на Khadi. 

 

В: Какво да правя с пастата, която ми остава? 

 

О: Няма проблеми! Просто замразете останалата ви паста в найлонова торбичка или в 

пластмасов съд до следващото боядисване. Не забравяйте какво съотношение на сместа сте 

използвали, за да получите същия цвят и следващия път. Замразената растителна боя омеква 



лесно на стайна температура, след което може да я смесите с новата паста и да я използвате 

отново. 

 

В: Ако косата ми вече е боядисана с растителна боя, може ли да използвам касия или амла 

за поддържане и грижа за косата? 

 

О: Можете да използвате касия или амла за поддържане на косата по всяко време, даже и 

косата ви да е боядисана с билкови бои. Винаги е добре да използвате естествен балсам за 

коса. 

 

В: Възможно ли е да се боядиса посивяла коса от първия път? 

 

О: Това зависи значително от структурата на косата ви и от цвета, който сте избрали. Наши 

клиенти съобщават, че боите на Khadi Светло кафяво и Естествен лешник, а в редки случаи и 

Тъмно кафяво, боядисват идеално посивелите коси от първия път. 

 

Като направите пробен тест може да разберете дали косата ви се боядисва отведнъж. В 

противния случай трябва да приложите описания вече процес от две стъпки. 

 

В: По какъв начин реагира билковата боя на коса, боядисана с химикали? 

 

О: По принцип е възможно с билкови бои да се боядиса коса, третирана с химикали. За да 

избегнете нежелани резултати обаче, винаги е добре да си направите пробен тест. Това е 

особено важно, ако косата ви е много светла или руса след боядисване с химически средства. 

Понякога може да се получи много силен цвят на такава химически третирана коса, а в някои 

случаи се получават и нежелани цветове като зелено, синьо и дори лилаво. 

 

Не се препоръчва да използвате билкови бои и след това да се изрусите с химически бои. Това 

може да доведе до нежелани изменения в цвета. 


