
Тест за чувствителност Тест с кичур коса 
Билковите бои с къна са направени от  безопасни съставки, но все пак е 
възможно някой да е алергичен към къната или останалите билки. 
Препоръчваме да направите тест за чувствителност - 48 часа преди 
използването на боята. 

1. Смесете около 1 с.л. билкова боя с гореща вода в не метална купа. 
2. Нанесете охладената смес зад ухото и оставете да изсъхне. Нанесете 

още два или три пъти, като оставяте всеки път да изсъхне добре. 
3. Не мийте, не покривайте или не пипайте мястото, докато не минат 

48 часа. 
4. Безопасно е за употреба, ако не се появят обрив или зачервяване. 

 

1. Отрежете малък кичур от косата и го вържете здраво с конец или 
тиксо. 

2. Измийте кичура и го изсушете с хавлиена кърпа. Нанесете сместа 
(боята на прах + водата) според инструкциите за приготвяне. 

3. Изплакнете кичура добре и го оставете да изсъхне. 
4. Ако полученият цвят не е желаният от Вас цвят, нанесете отново 

сместа. Проверете след 5 минути и ако сте доволни, нанесете 
отново сместа и оставете цветът да се развие за още 5 до 10 минути. 

 

Често задавани въпроси относно теста за чувствителност Често задавани въпроси относно теста с кичур коса 

 Бременна съм и съм чувала, че боята за коса може да е опасна за 
нероденото ми дете. 
- Имаме много клиентки, които са родили децата си 

безпроблемно и са използвали билковите бои без оплаквания. 

 Може ли био билковата боя за коса на Indus Valley да се използва, 
ако съм имал/а силна алергична реакция към други бои за коса 
преди това? 
- Алергичните реакции имат различен произход и е 

задължително да се направи тест за чувствителност - поне 48 
часа преди боядисването. Нашите био билкови бои за коса 
съдържат натурални съставки и са дерматологично тествани. 
Така че е важно да се направи тест за чувствителност и ако е 
успешен, можете да използвате продукта. 

 Направих теста с кичур коса и смятам, че се получава твърде 
червено. Какво мога да направя, за да наглася цвета? 
- Ако сте използвали гореща вода, тя вади червените тонове. 

Опитайте отново теста с кичур коса, без да използвате топлина. 
Може да използвате черен чай при забъркването на сместа 
вместо вода, за да смекчите червеното и направете отново 
теста с кичур коса. 

 

 Био билковите бои за коса на Indus Valley съдържат ли 
парафенилендиамин (PPD)? 
- Не, нашите био билкови бои за коса не съдържат PPD или 

други химикали, а само натурални, био сертифицирани билки. 

 Защо трябва да се прави тест с кичур коса преди нанасянето на 
боята? 
- Косата на всеки човек има различна структура и тип, затова 

може крайният резултат да е различен от очакваното. Тестът 
също така определя продължителността на периода, в който 
трябва стоите с нанесена боя за постигане на желаната 
наситеност на цвета. Ако след теста не харесвате получения 
цвят, може да опитате някои от методите за правене на 
кичури, които са описани в долния въпрос и да направите 
отново теста с кичур коса. 

 Направих теста с кичур коса и смятам, че се получава твърде 
червено/медено. Какво мога да направя, за да наглася цвета? 
- Ако сте използвали гореща вода, тя вади червените тонове. 

Опитайте отново теста с кичур коса, без да използвате топлина. 
Може да използвате черен чай при забъркването на сместа 
вместо вода, за да смекчите червеното и направете отново 
теста с кичур коса. 

 

 Задължително ли е да се прави тест за чувствителност? 
- Био билковите бои за коса са 100% био продукт, съдържащ къна. Някои хора са алергични към определени зеленчуци, мляко или подправки. 

Затова препоръчваме да направите теста и да използвате, ако резултатът е задоволителен. 

 

Често задавани въпроси за приготвянето и нанасянето на пастата 
 Как да използвам билковата боя за коса? 

- Смесете боята на прах с гореща вода и след като се охлади, я 
нанесете на косата си. Може да използвате четка за нанасяне 
или да нанесете с помощта на ръкавицата, включена в 
опаковката. 

 Боядисах косата си с тъмен нюанс на билковата боя и сега мога ли 
да я изсветля с по-светъл нюанс? 
- Не, косата не може да се изсветли с по-светъл нюанс боя. 

 Вече използвам къна, билковата боя с къна подходяща ли е за 
мен? 
- Да, тъй като това е продукт на основата на къна и е 

подходящ за хора, ползващи къна. Препоръчваме да 
направите тест с кичур коса преди да се боядисате, за да 
знаете със сигурност какъв ще бъде крайният резултат. 

 Защо билковата боя на Indus Valley няма отчетлив мирис? 
- Нашите био билкови бои съдържат основно къна и миришат на 

къна. Няма какво да се крие и затова не мирише на нищо друго. 

 Колко от боята на прах и колко вода да използвам? 
- Ако косата Ви е къса (до ушите), използвайте само 25-50 г 

боя на прах и добавете достатъчно вода (3-4 пъти 
количеството прах), за да се получи паста с консистенция на 
течен мед. Пастата не трябва да е твърде гъста и на бучки, 
нито пък много рядка.  

 Може ли да използвам метален съд за приготвяне на пастата? 
- Не, това може да измени крайния резултат. 

 

Често задавани въпроси и отговори 
 Какво представлява билковата боя с къна на Indus Valley? 

- Био билковата боя е комбинация от био сертифицирани  
билки - къна, индиго и касия. Те се ползват за боядисване на 
косата от векове. 

 Био билковата боя покрива ли сивите коси? 
- Ако сега се появяват първите сиви косми, билковата боя ще ги 

оцвети да изглеждат като естествени кичури в косата Ви. 

 Как действа билковата боя за коса? 
- Билките на прах се смесват с гореща вода, активират се и по 

този начин покриват протеина на косъма. Билковата боя не 
прониква в косъма, както химическите бои, а само покрива 
отгоре и така придава обем и жизненост. Молим да 
обърнете внимание, че е възможно цветът леко да се 
измени през следващите два до три дни. 
 

 Мога ли да боядисам сегашния си тъмен цвят в по-светло с 
билковата боя? 
- Не, билковата боя не съдържа никакви изсветляващи химикали. 

Билковата боя Русо прави кичури в златисто и светло кестеняво, а 
Ореховото русо подчертава златисти и руси коси. И двете 
придават блясък и обем на посивелите коси. 



 Може ли да се смесят два различни цвята бои? 
- Да, със смесването на различните бои ще създадете свой 

уникален нюанс. Моля, направете първо тест с кичур коса. 

 Колко дълго отнема да се боядиса косата с билковата боя? 
- Отнема 30 минути, когато вече сте смесили и нанесли боята. Ако 

Ви трябва по-тъмен нюанс, оставете боята да действа 45 до 60 
минути. 

 Трябва ли косата ми да е чиста преди нанасяне на билковата 
боя? 
- Не трябва да имате масла за коса, балсам, лак за коса и т.н. 

на косата си, освен това препоръчваме да измиете косата си 
с шампоан 24 часа преди боядисването. 

 Не искам да ползвам постоянен цвят, защото не искам да нанасям 
постоянно в корените. Какво да направя? 
- Био билковата боя избледнява постепенно след 8-12 измивания 

с шампоан. 

 Мога ли да боядисвам косата си или кичури с химични бои преди 
или след използване на билкова боя? 
- Да, може, но след тест с кичур коса. Важно е да знаете: 

а/ Химическите остатъци в косата Ви може да реагират с 
билковата боя и да се получи необичаен нюанс или по-
меденочервени тонове; 
б/ натрупването на хлор от плуване също може да причини 
зеленикави и необичайни нюанси. 

 Билковата боя на Indus Valley тествана ли е върху животни и 
екологична ли е? 
- Боята не е тествана върху животни и се произвежда по най-

високите международни стандарти. Опаковката в биоразградима 
и може да се рециклира. 

 Може ли да накъдря косата си преди или след боядисване с 
билкова боя? 
- СЛЕД: да, може, но след като направите тест с кичур коса. 

Тествайте разтвора за къдрене на кичур коса, третирана с 
билкова боя. ПРЕДИ: да, можете, но след като направите тест 
с кичур коса. В този случай трябва и да нанесете билковата 
боя още веднъж след измиване с шампоан. 

 Третирам косата си с химически препарати. Мога ли да използвам 
билковата боя за коса? 
- Химикалите увреждат косата и правят косъма по-порест. Това 

може да даде в резултат нежелани изменения на цвета. 
Препоръчваме да използвате билкова боя близка до Вашия 
естествен цвят - така ще подобрите състоянието ѝ и ще я 
подхраните.  

 Био билковите бои Indus Valley 100% натурални ли са? Как се 
получават различните цветове? 
- Да, използваме само 100% чисти, био сертифицирани билки. 

Комбинирането на тези 3 билки създава различни цветове на 
косата. 

 

 

Мерки за безопасност: 
 Билковата боя за коса е само за външна употреба. 

 Може да я използвате върху други оцветяващи средства, освен металически бои и възстановители на цвета. 

 Ако кожата се оцвети леко от боята, може да я почистите с лимонена вода, разтворен оцет или средство за почистване на кожата. 

 За избор на подходящ цвят, моля погледнете схемата на гърба на опаковката. 

 Възможно е да се появи зеленикав нюанс, ако има натрупване на хлор, вследствие на плуване в басейни. 

Съставки: 
 Къна (Lawsonia Inermis) - придава оранжев до червен цвят на косата, благодарение на активното багрило в листата - лоузон (Lawsone) или 2-

хидрокси-1-4-нафтохинон. 

 Индиго (Indigofera Inctoria) - придава син до зелен цвят, благодарение на индигото, съдържащо се в листата на растението. 

 Касия (Cassia auriculata) - танините, които се съдържат в листата и кората спомагат за фиксирането на боята. 

Начин на употреба: 
1. Добавете топла вода към нужното количество билкова боя на прах, до получаване на гъста паста. 

2. Навлажнете косата и нанасяйте боята на отделни кичури, с помощта на четка. 

3. Оставете да действа 30-45 минути. Изплакнете много добре с вода. 

Опаковката съдържа 100 гр. билкова боя на прах, чифт ръкавици и инструкции за употреба. 


