Інструкція з використання
фарби для волосся на основі
індійської хни «Сhandi»
Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію перед
використанням.
Кількість фарби для одного фарбування:
коротке волосся 15-30 г, волосся середньої
довжини 40-60 г, довге волосся 70-90 г.
Приготування суміші та нанесення фарби: перед початком фарбування вимийте та
злегка підсушіть волосся. Під час фарбування використовуйте рукавички, щоб уникнути
забруднення. Суміш для фарбування використовуйте відразу після приготування та не
зберігайте залишки.
1. Відповідно до Вашої довжини волосся, розведіть необхідну кількість фарби теплою
водою (60-70 °C) та розмішайте до однорідної маси середньої густини.
1.1 Фарба серії «100% натуральна» Chandi. Потрібно залишити суміш на 2 години
накритою для кращого ефекту фарбування. Знову додайте води та розмішайте суміш до
однорідної маси середньої густини. Нанесіть на чисте, злегка вологе волосся починаючи
з коренів, використовуючи щітку для фарбування. Залишити фарбу на волоссі ще на 2
години.
1.2 Фарба серії «Органік» Chandi. Відразу після розведення суміші нанести фарбу на
волосся, починаючи з коренів, використовуючи щітку для фарбування. В залежності від
побажань до інтенсивності кольору необхідно залишити фарбу на волоссі від 20 до 50
хвилин.
2. При першому фарбуванні рекомендуємо перевірити інтенсивність кольору на
окремому пасмі волосся. Після фарбування, волосся ретельно промийте без
використання шампуню (колір фарби повністю проявиться впродовж 48 годин).
3. Фарба складається з натуральних інгредієнтів, у зв’язку з чим час фарбування,
інтенсивність кольору та зафарбовування сивини залежить від Вашого попереднього
кольору та стану волосся.
Перед фарбуванням рекомендуємо зробити тест на чутливість шкіри та алергічну
реакцію.
Приготувавши невелику кількість фарби, нанесіть її на внутрішню частину ліктя та
залиште на 30 хвилин. Потім змийте. За відсутності будь-яких алергічних реакцій
протягом 24 годин, можете використовувати фарбу за призначенням. Цей захід є
застережним та обов’язковим для всіх косметичних засобів незалежно від складу.
Виключно для зовнішнього застосування за призначенням.
Після використання хімічної фарби або хімічної завивки слід зачекати два тижні перед
застосуванням натуральної фарби Chandi.
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.

