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Henna brunet 100 gr MAYAM

Colorant capilar vegetal ce confera nuante frumoase
brune, închide la culoare parul blond sau saten. Se
aplica sub forma de masca, simplu sau combinat cu
alte pudre henna.

Henna Brunet - descriere si recomandari
Pudra se obtine prin uscarea si macinarea învelisului (coaja verde) care înconjoara nuca si este
utilizata în principal ca o vopsea de par naturala, aplicata sub forma de masca. Confera nuante
brune mai deschise sau mai închise, în fuctie de culoarea originala a parului.

Henna Brunet, pudra obtinuta din coji de nuca, se poate asocia cu henna roscat sau negru pentru a
obtine o gama mai larga de culori.

Elementele colorante din aceasta pudra se fixeaza în straturile de keratina si nu agreseaza parul sub
nicio forma.

COMPOZIŢIE: învelis de nuca, uscat si macinat

Ingrediente (INCI): juglans regia seedcoat extract

Proprietati

colorant vegetal pentru par
face parul mai moale, matasos si stralucitor
confera reflexii brune mai închise sau mai deschise
parul devine mai usor de pieptanat
insolubil în apa sau uleiuri, dar este dispersabila în medii apoase

Recomandari

vopsirea sau întretinerea culorii parului blond, saten, brunet
se poate aplica sub forma de masca pentru vopsirea parului blond, saten, brunet
se poate aplica si sub forma de macerat inclus în sampon sau în produse dupa samponare
pentru întretinerea culorii, pentru parul saten si brunet

se poate aplica pe parul deja vopsit însa efectele nu sunt predictibile si se recomanda ca sa
treaca cca.2 luni de la vopsirea cu un colorant sintetic înainte de vopsirea cu henna
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MOD DE LUCRU

nu se folosesc ustensile metalice, doar plastic, ceramica, lemn sau sticla. Se vor utiliza manusi
si haine protectoare la aplicarea colorantului

se amesteca henna brunet (sau combinatia cu alte pudre colorante) cu apa fierbinte în raport
de 30% pudra - 70% apa. Se lasa pasta în repaus cca.30 minute înainte de aplicare

pasta se aplica pe parul curat si uscat, cu pensula sau manual, într-un mod cat mai uniform de
la radacina catre varful firelor de par, suvita cu suvita. Se îndeparteaza imediat urmele de
pasta de pe frunte, urechi sau alte zone ale pileii 
se acopera capul cu folie sau o casca de plastic peste care se înfasoara un prosop vechi

masca se lasa sa actioneze de la 1 ora pana la 4 ore, dupa care parul se clateste abundent

NUANŢE ce se pot obtine

blond - devine saten luminos
saten deschis - se obtine un saten închis
saten închis - devine brunet cu reflexii castanii
negru - nu se evidentiaza vreo diferenta de culoare
decolorat - primeste nuante de saten

100 grame de henna ajunge pentru aplicarea sub forma de masca pe un par cu lungimea de pana la
20 cm

Pentru a evita rezultate nedorite, se recomanda efectuarea unui test în prealabil pe o suvita de par.

Pastrare: în loc uscat, ferit de caldura si lumina

Date de siguranta: se poate aplica regulat, pe termen lung, fara a afecta în sens negativ parul sau
scalpul


