Інструкція з використання
порошку амли ТМ «Сhandi»
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед
використанням.
Амла - відомий в Індії засіб для зміцнення
волосся. Порошок амли може використовуватись
для приготування масок для волосся, додаватись до
фарб. Амла живить волосся і шкіру голови, зміцнює волосяні цибулини, покращує
кровообіг, сприяє усуненню лупи. Робить волосся сильним, блискучим і шовковистим, надає
більш насиченого відтінку і підсилює природний колір волосся. Ефективний засіб, що
захищає від випадіння волосся та передчасної появи сивини. Порошок амли можна додавати
до складу масок для обличчя та засобів догляду за шкірою.
Спосіб застосування: розвести необхідну кількість порошку теплою водою, перемішати до
утворення однорідної маси. Нанести на шкіру або волосся, витримати 10-40 хвилин, змити
теплою водою.
Порошок амли змішують з оліями і травами, підбираючи склад відповідно до типу шкіри і
бажаного ефекту.
Рецепти з порошком амли:
Настій амли для вмивання.
Порошок амли - 1 чайна ложка, вода. Порошок амли залити 0,5 літра води і варити 5
хвилин. Остудити, поставити на всю ніч у холодильник. Вмиватися настоєм щоранку.
Шампунь для волосся.
Порошок амли - 1 столова ложка, порошок мильних бобів - 1 столова ложка, порошок
мильних горіхів - 1 столова ложка, вода - 1 л. Залити порошок теплою водою, настояти 10
хвилин. Нанести суміш на волосся масажними рухами, через 5-10 хвилин змити теплою
водою.
Ополіскувач для волосся.
Порошок амли - 2 столові ложки, порошок мильних бобів - 2 столові ложки, 2 курячих яйця.
Змішати всі інгредієнти, нанести на чисте вологе волосся, через 10 хвилин змити теплою
водою.
Маска проти випадіння волосся.
Безкольорова хна - 2 столові ложки, порошок амли - 1 столова ложка, порошок імбиру 1 чайна ложка, вітамін Е - ½ чайної ложки, вода. Нанести суміш на вологе чисте волосся,
через 30-40 хвилин змити теплою водою.
Перед використанням рекомендуємо зробити тест на чутливість шкіри та алергічну
реакцію.
Приготувавши невелику кількість суміші, нанесіть її на внутрішню частину ліктя та
залиште на 30 хвилин. Потім змийте. За відсутності будь-яких алергічних реакцій протягом
24 годин можете використовувати порошок амли за призначенням. Цей захід є запобіжним
та обов’язковим для всіх косметичних засобів, незалежно від складу.
Порошок амли містить фарбуючі пігменти, тому на дуже світлому та висвітленому
волоссі рекомендуємо зробити тест на окремому пасмі волосся.
Виключно для зовнішнього застосування.
Зберігати у місцях, недоступних для дітей, уникати потрапляння прямих сонячних променів
та високої вологості повітря.
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.

