Инструкции за употреба

С нашите продукти вие оцветявате и се грижите за косата си, използвайки
чисти, естествени цветове и агенти.
Всички бои са на растителна основа, стриктно контролирани и тествани за
вредни вещества.
Не съдържат консерванти, усилватели на цвета и други химически
добавки.
Моля, прочетете внимателно инструкциите, за да получите максимални
резултати с натуралните растителни бои за коса на Khadi.

Инструкции
Ще са ви необходими:
- боя на растителна основа Кhadi
- голяма купа
- топла вода (50 C) или черен чай (вижте по-долу изключенията за
температурата)
- ръкавици за еднократна употреба (включени в опаковката)
- стара кърпа, която да предпази от замърсяване дрехите ви
- четка за боя - шапка за баня (включена в опаковката)
- кърпа за глава, която да запази топлината
Предпазни мерки
Не забравяйте да защитите дрехите си от замърсяване. Петната са
изключително трудни за премахване, може и да останат. Предпазете
ръцете си с ръкавиците за еднократна употреба.
Подготовка
Измийте косата си с мек шампоан. Избягвайте продукти – интензивна
грижа или шампоани със силикон – те могат да затруднят проникването на
боята. Увийте косата си с кърпа, за да не се охлади, докато завършите
приготовленията. Внимателно смесете боята (около 100 г са достатъчни за
коса дълга до раменете) с топлата вода или чая, докато се образува гладка
паста. Внимавайте да не вдишате от праха.

Температура
Чистата къна Khadi и нюансите Къна, Амла и Ятрофа могат да се разтворят
в по-гореща течност ( 90 C) – по-високата температура подсилва
наситеността на червеникавите оттенъци. За нюансите индиго
температурата не трябва да надвишава 50 C – в противен случай, цветът
ще започне да червенее.
Ако нямате опит с нанасянето на боя за коса, е препоръчително да държите
купата с разбърканата смес на водна баня, за да задържи оптимално
топлината. Боята не трябва да изстива!

Нанасяне
Най-добре нанесете с четка за боядисване. Започнете от корените и
продължете по дължината на косата, кичур по кичур. Това става най-лесно,
ако отделяте кичурите и закрепвате настрани (напр. с шнола).
Когато свършите, нанесете останалата паста в косата и масажирайте с
пръсти, за да разпределите равномерно цвета. Поставете синтетичната
шапка за коса върху главата, за да не изсъхне боята. Отгоре увийте с кърпа,
за да запазите топлината. Колкото повече грижи положите да поддържате
сместа топла, толкова по-добри резултати ще получите.
Престой
Времето за престой зависи от текстурата на косата ви и желания цвят.
Оставете я 30 минути, ако искате само да придадете лек нюанс или имате
увредена коса. Максималното време за престой (за най-наситен цвят) е 2
часа. Имайте предвид, че тънките и третирани с химична боя коси поемат
по-бързо боята, отколкото силната, здрава коса.
Изплакване
Изплакнете косата с хладка вода. Уверете се, че пастата е отмита напълно,
така че стичащата се вода да е бистра. Не използвайте шампоан и
стилизиращи продукти в следващите 24 часа, за да позволите на цвета да
се развие и „улегне“. Имайте предвид, че той може да потъмнее още малко
– боите на растителна основа развиват цвета си до 48 часа, когато са в
контакт с въздуха.

Грижа след това
Измийте косата с шампоан на следващия ден. За по-дълготрайни
резултати, непосредствено преди това третирайте с маслото за коса Khadi.
Нанесете малко количество върху скалпа и краищата и оставете да
подейства за 30-60 мин. След това измийте с обичайния си шампоан.
Ако не сте доволни от получения цвят, увеличете или скъсете времето за
престой с боята или смесете различни нюанси бои Khadi.
Инструкции за третиране на сиви и руси коси
Имайте предвид, че ако третирате светлите и сиви коси с натурални бои,
съдържащи голям процент индиго, може да добиете зеленикав оттенък. За
да се избегне това, препоръчваме оцветяване в 2 стъпки:
Първо, оцветете косата напълно – или ако оцветявате само корените,
използвайте чистата Къна или нюансите с Къна, Амла и Ятрофа. Веднага
щом отмиете първия цвят, може да нанесете по-тъмен и да получите поинтензивен цвят.
Инструкции за третиране със Сена и Касия
Това е терапия за коса, която не оцветява и може да се използва за всички
типове коса. Смесете праха по указанията за боя и следвайте указанията.
Тъй като те са безцветни, за здравата коса няма ограничения в престоя след
нанасяне. В редки случаи крайно увредената или изрусена коса може да
добие зелен оттенък (който се отмива). В този случай, скъсете престоя до
15 мин.

