
1. ПОДГОТОВКА НА КОСАТА

4. ОСТАВЕТЕ БОЯТА ДА ПОДЕЙСТВА 5. ИЗПЛАКНЕТЕ

2. ПРИГОТВЯНЕ НА БОЯТА

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАТУРАЛНИТЕ БИЛКОВИ БОИ KHADI

-Измийте косата с натурален шампоан 
без силикон. Добре е на химически 
третирана  или силно увредена коса да 
нанесете първо касия (безцветна къна). 
Ако имате много светла или посивяла 
коса и искате да я боядивате в тъмен 
нюанс, препоръчваме първо да нанесете 
чиста къна или светло кестеняво. По този 
начин ще постигнете оптимален резултат 
с натуралните бои на khadi.

Полученият цвят на косата ще зависи от 
първоначалния Ви цвят и от структурата 
на косъма. Оставете боята да действа 
между 30 мин. и 2 ч. в зависимост от 
наситеността на цвета, който искате да 
получите - колкото по-дълго стоите, 
толкова по-наситен/тъмен ще стане 
цветът. Ако само искате да освежите 
цвета на косата си, оставете боята 15-30 
минути. Ако искате силен, наситен цвят, 
оставете боята за по-дълго време. 
Най-добре е да увиете главата си с 
кърпа, шапка или тюрбан, за да се 
запази топлината.

Изплакнете боята само с топла (хладка) 
вода. Не използвайте шампоан, балсам 
или други продукти за коса през първите 
24 - 48 часа, за да позволите на 
пигментите да се развият оптимално. Ако 
искате да избегнете червеникави 
оттенъци, не нагрявайте при сушенето. 
Преди измиване със шампоан, може да 
нанесете масло за коса и да го оставите 
да действа 20 мин. То помага пигментите 
да се фиксират в косъма.

Всяка коса е различна, точно както всеки от нас е индивидуална 
личност! Затова резултатът може да се различава, в зависимост от 
първоначалния цвят на Вашата коса и от структурата �. Препоръчваме 
първо да направите тест на скрит кичур коса.

Можете да нанасяте билковата боя с четка или направо с ръце.

 • С четка: Разделете косата и нанесете боята с четката - само на зоните, които искате да бъдат боядисани.

 •  Без четка (препоръчва се, само ако се боядисва цялата коса): Ако предпочитате да нанесете боята без 
четка,  можете да нанесете цялото количество с ръце. Най-добре е това да стане наведени, с главата надолу 
- целта е да стигнете до всички зони, които искате да боядисате и да втриете боята много добре.

Поставете боята на прах в купа
и добавете топла вода според избрания от 
Вас цвят - за повечето нюанси е нужна вода 
на температура 50 градуса, но за червените 
нюанси (чиста къна, къна с амла и къна с 
амла и ятрофа) водата трябва да е 
по-гореща - 80-90 градуса. Разбъркайте 
добре до получаването на паста, която може 
да се нанася лесно с четка.
Поставете боята на водна баня, за да се 
поддържа температурата и.

ЗАБЕЛЕЖКА


