Інструкція з використання індійської хни
«Сhandi»
Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію перед
використанням.
Кількість порошку 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 висушіть
волосся. Під час фарбування використовуйте рукавички, щоб уникнути забруднення. Суміш для
фарбування використовуйте одразу 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.
2. Залиште суміш на 2 години накритою. Знову додайте воду та розмішайте суміш до однорідної маси
середньої густини. Нанесіть на чисте, злегка вологе волосся, починаючи з коренів, використовуючи
щіточку для фарбування. Залиште фарбу на волоссі ще на 2 години.
3. Фарбу потрібно готувати в пластиковому або керамічному посуді. Для приготування суміші хни не
слід використовувати металевий посуд.
При першому фарбуванні рекомендуємо перевірити інтенсивність кольору на окремому пасмі
волосся. Після фарбування, волосся ретельно промийте без використання шампуню (колір фарби
повністю проявиться протягом 48 годин).
Оскільки хна є натуральним барвником, інтенсивність кольору та зафарбовування сивини залежить
від Вашого попереднього кольору та стану волосся.
Рецепти фарбування волосся хною:
Для отримання неймовірно різноманітної палітри кольорів, хну змішують із басмою, кавою, шкіркою
горіха, куркумою, корою дуба, настоюють на відварі з буряку, поєднують із червоним вином та
кефіром.
Рецепт 1. Якщо Ви бажаєте відновити ослаблене та пошкоджене волосся, зробити його більш
блискучим та «освіжити» колір, замішайте хну на кефірі, натуральному йогурті або молочній
сироватці.
Рецепт 2. Якщо ви прагнете отримати яскравий червоний відтінок – додайте у хну журавлиний або
буряковий сік, міцно заварений каркаде чи червоне вино.
Рецепт 3. Хна на кавовій гущі – відомий рецепт для фарбування волосся у гарний каштановий та
шоколадний відтінок. Такий рецепт подарує волоссю насичений та натуральний колір.
Рецепт 4. При фарбуванні світлого волосся слід додати до хни настій квітів ромашки або лушпиння
цибулі. Такий рецепт допоможе отримати гарний медовий відтінок. Якщо ж Ваша мета – більш
сонячний відтінок, можна додати у хну куркуму на кінчику ножа.
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.
Після використання хімічної фарби та хімічної завивки слід зачекати 2-3 тижні.
Зберігати у місцях недоступних для дітей, уникати потрапляння прямих сонячних променів та високої
вологості повітря.
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