Így használd a Khadi növényi hajfestékeket
Örülünk, hogy a Khadi növényi hajfestéket választottad. Készen állsz a ragyogóan szép, természetes
összetevőkkel festett hajra?
A Khadi növényi hajfestékek 100%-ban természetesek, vegán termékek, COSMOS BDIH minősítéssel
rendelkeznek. Hatásos fedést biztosít az indiai gyógynövényekben megtalálható aktív hatóanyagok magas
koncentrációjának köszönhetően. Csak a legjobb minőségű növényi részeket tartalmazzák. Az eredmény
kiváló fedés és őszhaj-takarás, ragyogó szín, egészséges és fénylő haj.
Amire szükséged lesz:




A Te Khadi hajfestéked
Az összekeveréshez: forró víz, hőmérő, kanál, tál, habverő
A felvitelhez: kefe és/vagy fésű; hajcsatok, kesztyű és műanyag sapka (a csomag tartalmazza);
ecset; törölköző, hogy megvédje a ruhádat
1. Előkészítés
Mosd meg a hajad egy natúr samponnal.
Tedd a Khadi növényi hajfestékport egy tálba: 100 grammot teljes hajfestéshez, grammot
tőfestéshez.
Melegíts a választott hajszínednek megfelelő hőmérsékletű vizet (lásd a táblázatban). Ha a
víz túl forró, a létrejövő árnyalat vörösesebb, ha a víz hűvösebb mattabb és sötétebb lesz.
Öntsd a vizet a porhoz, és nagyon alaposan keverd el, amíg krémes állagú lesz.
Tedd a festéket tartalmazó tálat meleg vízfürdőbe, hogy ne hűljön ki.
2. A hajfesték felvitele
Ecsettel (tőfestéshez): Válaszd el a hajad tincsenként, és ecsettel vidd fel a festéket tiszta,
törölközőszáraz hajadra. A www.khadi.hu holnapon videós útmutatót is találsz.
Ecset nélkül (teljes hajfestéshez): Ha szívesebben dolgozol ecset nélkül, egyszerűen csak
oszlasd el a festéket az egész fejeden a kezeiddel. Legjobb, ha ezt fürdőkád felett teszed.
Fontos, hogy minden részt elérj, amelyet be akarsz festeni, és alaposan masszírozd be a
festéket a hajadba.
3. Hatóidő
A szín kívánt intenzitásának megfelelően hagyd hatni a festéket 30-120 percig (lásd a
táblázatban). és tartsd melegen a festéket egy sapka vagy fejre tekert törülköző
segítségével.
Mindegy, mennyi ideig hagyod hatni, a természetes hajfesték teljesen biztonságos és ápolja
a hajad, fejbőröd.
4. Öblítés
Öblítsd ki a festéket meleg vízzel.
Ne használj sampont és kondicionálót 24-48 óráig, hogy a színpigmentek elérjék optimális
állapotukat.
Ne szárítsd a hajadat túl forró levegővel, hogy elkerüld a vörösödést.

5. A szín rögzítése
Az első hajmosás előtt ápold a hajadat Khadi hajolajjal. Használj 6-10 cseppet és hagyd
hatni minimum 30 percig, vagy egész éjszakán át.

Tippek a Khadi növényi hajfestékek használatához
Egyedi árnyalatok: A Khadi hajfestékeket szabadon variálhatod, összekeverheted az igazán egyedi
eredmény, és a kedvenc árnyalatod eléréséhez. Minden haj más, ezért a természetes hajfestés eredménye is
egyedi lehet. Ha nem vagy biztos benne, hogy tetszik a kikevert szín, először csak egy tincsen próbáld ki a
festéket.
A haj előkezelése: A Khadi növényi hajfestékek tápláló réteggel vonják be a hajszálakat és ragyogó színt
adnak nekik. Javasoljuk, hogy a festés előtt ne használj szilikontartalmú hajápoló termékeket, és távolítsd el
a hajformázók maradványait, hogy biztosítsd a színpigmentek megfelelő tapadását a hajadon. A szilikon és
egyéb filmréteg-képző anyagok műanyag rétegként fedik be a hajat, ezért a növényi hajfesték nem tud
megtapadni. Az optimális eredmény elérése érdekében ajánljuk a Khadi samponok és hajolajok rendszeres
használatát.
Ősz haj festése: A Khadi növényi hajfestékek hatásosan fedik be az ősz hajat is. Kevés ősz haj esetén
egyszerűen csak használd a választott színű hajfestéket. Ha több az ősz hajad, akkor a kétlépéses hajfestést
ajánljuk.
Kétlépéses hajfestés: A Khadi kétlépéses kezelés segítségedre lesz, ha ősz hajat vagy nagyon világos hajat
szeretnél festeni. Ez nagyon egyszerű: első lépésként egy szőkés vagy vöröses árnyalattal fesd be a hajadat,
majd ezt követően fesd be még egyszer a kívánt végleges színnel. Ezt a két lépést ugyanazon a napon,
egymást követően is elvégezheted.
Zöld árnyalat: Ritka esetben festés után zöldes fényű lehet a haj. Ha ez előfordul, öblítsd ki újra langyos
vízzel és szárítsd meg. Alkalmazhatsz egy henna-öblítést is: keverj össze egy evőkanál Khadi 100% Henna
árnyalatot 300 ml vízzel és öblítsd le vele a hajadat. Hagyd hatni pár percig, majd öblítsd le meleg vízzel.
Ismételd meg ezt a folyamatot addig, amíg elégedett nem vagy a színnel.
Vegyileg festett vagy szőkített haj: A szintetikus hajfestékek, szőkítők és a dauer vegyi anyagokat
tartalmaznak, amelyek a hajszálak belsejében fejtik ki hatásukat, károsítva azokat. Ha egy ilyen (vegyi)
kezelés után használod a növényi hajfestéket, előfordulhat, hogy nem a kívánt színt kapod. Emiatt azt
javasoljuk, hogy legalább 10-szer mosd meg a hajad, mielőtt felviszed a növényi hajfestéket, hogy jól
felkészüljön a színezésre. Nem javasoljuk, hogy növényi hajfestékkel festett hajadat szőkítsd, mert nem
kívánt színt kaphatsz.
3 lépcsős rendszer a tökéletes hajszínért: ez a hajfestés ideális módja a Khadi növényi hajfestékekkel
történő hajfestésnek. Tudj meg többet róla a www.khadi.hu-n.
Khadi növényi
hajfestékek
Szőke árnyalatok

Barna árnyalatok
Vörös árnyalatok
Fekete árnyalatok

Előfestés ősz vagy
nagyon világos haj
esetén
Előfestés sötétszőke
hajszíntől aranybarnával
vagy világosbarnával

Megfelelő
vízhőmérséklet az
összekeveréshez
Festéshez: 50 oC
Előfestéshez: 80 oC

Előfestés sötétbarna
Festéshez: 50 oC
hajszíntől világosbarnával Előfestéshez: 80 oC
vagy 100% hennával
Előfestés nem szükséges
90 oC

Hatóidő

30-60 perc

30-120 perc

30-120 perc

Előfestés fekete
Festéshez: 50 oC
30-120 perc
o
hajszínnél
Előfestéshez: 80 C
világosbarnával vagy
100% hennával
Tanácsok: A Khadi növényi hajfestékek mentesek a szintetikus anyagoktól. Terhesség és szoptatás alatt is
használhatóak. Ügyelj arra, hogy a finom hajfestékport ne lélegezd be. A növényi hajfestékek csak a hajon
alkalmazhatók, a szempillákon és a szemöldökön nem. A krémet csak sértetlen bőrfelületen alkalmazd. A
felvitel előtt mindig várd meg, hogy az összekevert krém lehűljön egy számodra kellemes hőmérsékletre.
www.khadi.hu

