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Vopsea naturala pentru par,
castaniu cenusiu 100 gr HENNA
MANDALA

Conține o combinație atent formulată de plante
ayurvedice mărunțite fin cu rol de colorare și
revitalizare a părului. Se combină cu apă caldă și se
aplică pe păr sub forma unei măști tratament.
Culoarea rezultată este ușor mai deschisă decât
Henna Mandala Castaniu Deschis, conform
procentului de pudra indigo (planta indigofera
tinctoria) conținut (care crește progresiv cu cât este
mai închisă o culoare).    
√ produs 100% natural, fără chimicale
√ culori vibrante și reflexe intense

√ rezultate foarte bune și pe păr cărunt
√ lasă părul mătăsos și strălucitor
√ îmbunatățește aspectul părului degradat
√ oprește căderea părului

Ingrediente: Indigofera Tinctoria (Indigo), Lawsonia Inermis
(Henna),  Coffea Arabica, Emblica Officinalis Gartn. (Amla),
Juglans Regia  (Walnut) Shell Powder, Azadirachta Indica
(Neem)
Cutia de vopsea de păr naturală Henna Mandala Castaniu Cenușiu conține: 100 g plante ayurvedice
sub forma de pudră, instrucțiuni de folosire, o pereche de mănuși, cască duș
100 g sunt suficiente pentru o vopsire pe păr mediu sau două vopsiri pe păr scurt sau mai multe
vopsiri ale rădăcinilor.  Colorare ton pe ton. Nu deschide culoarea părului. Culoarea se definitivează
în 48 de ore și este o combinație între culoarea părului dv. și culoarea aplicată. 

Instrucțiuni de folosire:

Se spală părul cu șampon, fără balsam, și se usucă.1.

Henna și plantele ayurvedice trebuie aplicate pe păr proaspăt spălat cu șampon, fără
balsam, pentru a îndepărta toate reziduurile de pe păr și pentru ca colorarea să fie eficientă.

Se amestă pudra de plante cu apă caldă (cca. 40-60 grade C) până se2.
obține o pastă omogenă.

Recomandăm întotdeauna ca la prima aplicare să se folosească rețeta de bază simplă, cu
apă. Ulterior, se pot adăuga și alte ingrediente naturale (uleiuri, gălbenuș de ou, miere, iaurt. etc.).
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Astfel, dacă ingredientele adăugate afectează colorarea putem avea mereu cu ce să comparăm și să
revenim. Nu se adaugă ingrediente acide (ceai, lămâie, etc.) deoarece poate inhiba capacitatea
de colorare a plantei care dă pigmentul închis din compoziție (indigo - indigofera tinctoria).
Deoarece este cernută foarte fin, compoziția va fi cremoasă și se va aplica ușor.

Pasta se aplică pe păr cu mâinile (se folosesc mănușile incluse) sau cu3.
pensula de vopsit.

Pasta trebuie aplicată din abundență, ca o mască de păr, nu în strat subțire ca la vopseaua
chimică. Distribuiți bine în zona tâmplelor sau acolo unde este păr alb. Se aplică pe păr imediat după
prepararea pastei. 

Se acoperă cu casca de duș inclusă și apoi cu un prosop vechi sau o4.
căciulă.

Căldura și umezeala sunt cele 2 ingrediente esențiale pentru ca henna și plantele
ayurvedice să coloreze părul. Puteți folosi și uscătorul de păr să mai încălziți capul din când în
când.

Se lasă să acționeze 2-3 ore.5.

Producătorul recomandă un minim o oră jumătate și precizează că un timp de acționare mai
mare de 3 ore nu mai aduce beneficii reale.

Se clătește părul foarte bine cu apă caldă până când aceasta curge6.
limpede.

Părul se clătește doar cu apă caldă, fără șampon. Dacă este nevoie, puteți folosi balsam de păr
pentru descurcarea părului. Dacă părul se simte uscat, puteți pune ulei (de amla, mahabhringraj sau
un alt ulei de păr preferat) cât o monedă în palmă și îl întindeți pe tot părul cu ajutorul unei perii.
Dacă se folosește acum șampon, culoarea este posibil să nu se fixeze bine și să se ducă foarte repede
din păr. Culoarea are nevoie de 1-2 zile să se fixeze în contact cu aerul. Părul se poate spăla cu
șampon după minim 2-3 zile. În unele cazuri este nevoie de mai multe aplicări pentru ca
culoarea să prindă mai bine. După 2-3 zile puteți vopsi părul din nou, fiecare aplicare nu numai că
nu deteriorează părul, ci este o mască care îngroașă firul de păr și îi conferă rezistență.

Pentru întreținerea culorii spălați părul regulat cu un șampon blând.7.

Alegeți un șampon potrivit pentru tipul dv. de păr. 

Pentru a elimina eventuala uscăciune a părului dată de henna puteți adăuga în compoziție 1
linguriță de pudră aloe vera. Aceasta ajută la hidratarea părului și omogenizează pasta, contribuind
la o aplicare mai ușoară a acesteia. Nu adăugați mai mult de 1 linguriță de pudră aloe vera la
culorile închise care conțin planta indigo (indigofera tinctoria) pentru a nu afecta capacitatea de
colorare a acestora. 

https://www.hennaromania.ro/produs/vopsea-de-par-naturala/pudra-aloe-vera-hidratare-calmare/
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Cum să îți vopsești natural părul cu Henna Mandala – 15 lucruri de știut

 

Vopsirea părului natural, alb sau vopsit chimic
Se poate folosi pe păr natural dar și pe păr alb sau păr vopsit chimic. 

Compatibilitate între henna și părul vopsit chimic

Atunci cand vopsirea părului alb/ grizonat este dificilă, se poate face și o aplicare în doi pași:

Se foloseste mai întâi Henna Mandala Arămiu (henna pură)1.
Se folosește Castaniu Cenușiu care va prinde mult mai bine pe părul deja vopsit cu henna2.
pură.

Combinarea culorilor Henna Mandala
Culorile Henna Mandala se pot combina între ele. De exemplu, Henna Mandala Castaniu Cenușiu
poate fi combinat cu celelalte nuanțe de castaniu sau cu nuanțele rocate, arămiu sau roșu pentru
tonuri de acaju.

Dacă culoarea Castaniu Cenușiu este prea deschisă pentru dv. iar următoarea culoare, este prea
închisă puteți crea o nuanță intermediară. Cum? Adăugând la Castaniu Cenușiu puțină pudră indigo.
Începeți cu o lingură de pudră indigo și experimentați până găsiți proporția potrivită pentru dv.

Întreținerea culorii
Pentru întreținerea culorii se poate vopsi tot părul sau doar rădăcinile.

În cazul în care se vopsesc doar rădăcinile, pe lungime se poate face o mască henna gloss (1-2
linguri henna + balsam de păr). Se mai pot adăuga și alte ingrediente.
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