Інструкція з використання
безкольорової хни «Сhandi»
Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію перед
використанням.
Безкольорова хна – універсальний засіб по догляду за
волоссям та тілом.
За допомогою безкольорової хни можна вирішити безліч
проблем з волоссям. Маски на її основі запобігають випадінню, ламкості та сухості волосся.
Безкольорова хна для волосся є просто ідеальним засобом, який може використовуватися не тільки
для зміцнення та відновлення, але і для позбавлення від лупи і прискорення росту волосся.
Як і при використанні багатьох домашніх косметичних засобів, маски для волосся з безкольоровою
хною дозволяють отримати помітний результат за умови регулярного використання приблизно двічі
на тиждень, але можна бути впевненим у тому, що цей результат виявиться дійсно чудовим і
перевершить усі очікування.
Рецепти масок для волосся:
Маска для зміцнення волосся: 2 ст. ложки безкольорової хни, оливкової олії, столову ложку
касторової олії, декілька крапель ефірної олії апельсину, базиліку, лаванди. Усі інгредієнти змішати
між собою, додати води чи відвар ромашки.
Маска для об’єму волосся: 2 ст. ложки хни, лимонний сік, 2 жовтки, рослинна олія або вода.
Маска для сухого волосся: хну розвести у воді, додати ложку рицинової олії (касторової олії), м'якоть
авокадо.
Маска для жирного волосся: 2 ст. ложки хни, блакитна глина, сік лимону, вода.
Рецепти масок для обличчя:
Маска для сухої шкіри: хна, вода, декілька крапель вітаміну А, сметана, все змішати та нанести на
очищену шкіру обличчя на 15-20 хв. Змити теплою водою.
Маска для жирної шкіри: змішати хну та теплий кефір, нанести на очищену шкіру обличчя, тримати
15-20 хв.
Маска для проблемної шкіри: змішати хну з водою або відваром ромашки і нанести на обличчя.
Маску тримати до повного висихання.
Омолоджуюча маска для обличчя: хна, вода, декілька крапель ефірної олії сандалу, ефірної олії
троянди, іланг-ілангу. Усі інгредієнти змішати між собою, нанести на шкіру обличчя, тримати до
повного висихання.
Догляд за тілом:
2 ст. ложки хни, блакитна глина, 1 ст. ложка меду, 4-5 крапель апельсинової, лимонної або
грейпфрутової олії, гаряча вода. Все змішати, нанести на тіло масажними рухами. Скраб змити теплою
водою.
Важливо:
 Перед використанням рекомендуємо зробити тест на відсутність алергічних реакцій.
 Зберігати у місцях недоступних для дітей, уникати потрапляння прямих сонячних променів та
високої вологості повітря.
 Виключно для зовнішнього застосування.
Виробник: Matha Exports International, Нью-Делі -110014, Індія
Імпортер в Україні: ФОП Мельничук, тел. (044) 362-23-15, http://chandi.com.ua
Термін зберігання: 3 роки, дата виготовлення зазначена на упаковці.

