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Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu naše rastlinske barve za
lase Khadi.

Z našimi izdelki si barvate in negujete lase s čisto naravnimi barvili in učinkovinami. Vse barve so preverjene
glede vsebnosti škodljivih snovi in so podvržene strogemu nadzoru.
Naše rastlinske barve za lase ne vsebujejo konzervansov,
ojačevalcev barv ali drugih kemičnih dodatkov.
Rastlinske barve za lase Khadi delujejo na vse vrste las
kot glazura. Ker je rezultat barvanja posledica vaše
naravne barve las, bodo pri postopku barvanja nastali
različni naravni barvni odtenki.
Ker se lasje trajno obarvajo (izjema je Khadi NEVTRALNA - Senna / Cassia), vam svetujemo, da si pred prvo
uporabo testno pobarvate le en pramen, ki bo pokazal,
kakšna bo dejanska barva las po barvanju, in se s tem
izognete neželenemu končnemu rezultatu barvanja las.
Prosimo vas, da pazljivo preberete navodila v nadaljevanju, saj boste z uporabo rastlinske barve za lase
Khadi, tako dosegli optimalen končni rezultat barvanja las.
Uporaba:
Potrebujete:
• rastlinsko barvo za lase Khadi,
• dovolj veliko posodico,
• toplo vodo ali bolje želodovo kavo ali črni čaj s temperaturo 50 °C (za izjeme pri temperaturi glej spodaj),
• rokavice za enkratno uporabo,
• staro brisačo, s katero si zaščitite oblačila,
• čopič za nanos barve na lase,
• kapo za tuširanje in/ ali živilsko prozorno folijo,
• brisačo ali turban, še najbolje alu folijo za ohranitev toplote, ki pospeši in poveča moč barvanja.

Barve Khadi uporabite na sveže opranih laseh, ki jih
osušite z brisačo.
Najprej si umijte lase z blagim certificiranim naravnim
šamponom.
Izogibajte se intenzivnim konvencionalnim negovalnim šamponom ali šamponom z vsebnostjo silikona, saj
tovrstni izdelki ovirajo oprijemanje barve.
Lase po končani predpripravi zavijte v turban iz brisače,
še bolje alu folije, da jih zaščitite pred ohladitvijo.
Potrebno količino barve za lase zmešajte z vodo, črnim
čajem ali želodovo kavo, segreto na približno 50 °C, da
dobite gladko kremo. Pazite, da pri tem barve za lase, ki
je v obliki praška, ne vdihavate.
Nianse Khadi, ČISTA KANA in KANA & AMLA &
JATROFA lahko zamešate v toplejšo vodo (želodovo
kavo). Toplejša ko je voda (želodova kava), bolj intenzivno rdeči bodo barvni toni. Pri niansah z vsebnostjo
indiga temperatura vode ne sme ne presegati 50 °C,
ker sicer barva postane rdečkasta.
Ne pozabite si zaščititi oblačil, saj je nastale madeže zelo
težko ali pa sploh nemogoče odstraniti. Roke si zaščitite
z rokavicami za enkratno uporabo.

Barvno kremo zmešate in jo enakomerno nanesite na
lase z roko (lase prej razdelite na 4 enake dele) ali najbolje s čopičem za nanašanje barve. Če z nanašanjem še
nimate dovolj izkušenj, vam priporočamo, da posodico s
kremo postavite v posodo s toplo vodo, saj boste tako
lahko ohranili optimalno temperaturo kreme.
Barvno kremo nanašajte enakomerno po pramenih
vzdolž las v smeri od lasnih korenin proti konicam. Lahko
si pomagate tako, da si še pred nanašanjem s česanjem na
prečo naredite pramene s pomočjo sponk za lase.
Preostanek barvne kreme porazdelite po laseh in ga vmasirajte s prsti, da se bodo lasje enakomerno pobarvali.
Ko ste končali z nanosom barvne kreme, lase pokrijte s
kapo za tuširanje in/ ali jih ovijte z živilsko prozorno folijo (pozorni bodite na lase na zatilju in pri ušesih), da se
barvna krema ne bo izsušila.
Glavo pokrijte s turbanom iz brisače, še bolje alu folije,
da bo barvna krema ostala čim toplejša. Višja, ko bo temperatura kreme, boljši bo učinek barvanja.

kis ali citronska kislina, ki vplivajo na PH vrednost barvne
kreme. Izogibajte se tudi dodatkom, kot so izdelki z
vsebnostjo olj, saj ti slabijo oprijem barve na lase.
Boljšo obstojnost barve lahko dosežete, če jo zamešate
v močan črni čaj ali želodovo kavo in ji dodate žličko soli.
Barvo pred prvim barvanjem preskusite na testnem
pramenu las, še posebej to velja za uporabo temnejših
tonov. Testni pramen si pobarvajte na manj vidnem
mestu na glavi. Potem ko si umijete lase, nanesite barvno
kremo na izbrani testni pramen, celotno glavo pokrijte
s folijo in jo ovijte z brisačo ali alu folijo, da ostanejo
lasje topli. Le tako boste zanesljivo ugotovili, kakšen bo
končni rezultat barvanja.
Ker rastlinske barve vsak las posebej obdajo z barvno
glazuro, je možno, da bodo ob rednem barvanju celotnega lasišča, lasje po vsej dolžini sčasoma postajali
vse temnejši. Temu se lahko izognete tako, da si celotno lasišče pobarvate le pri vsakem drugem ali tretjem
barvanju, sicer pa le lasni narastek.

Čas učinkovanja barve na lase prilagodite svojim željam
in strukturi las. Šibki in s kemičnimi sredstvi poškodovani
lasje se obarvajo hitreje kot močni, zdravi lasje.
Barvno mešanico pustite na laseh od 30 minut (za rahlo
obarvanje ali pri poškodovanih laseh) do 2 uri.
Po preteklem času učinkovanja barvno mešanico izpirajte z izdatno količino mlačne vode, dokler niso izprani vsi
ostanki rastlinske barve in je voda popolnoma čista.
Naslednjih 24 ur si las ne umivajte s šamponi in ne uporabljajte izdelkov za oblikovanje pričeske, da se lahko barva
dokončno razvije in na laseh dobro utrdi. Upoštevajte,
da lahko barva še nekoliko potemni.
Rastlinske barve za lase se lahko razvijajo še do 48 ur po
barvanju.
Naslednji dan si lahko lase brez težav umijete s šamponom.
Priporočamo vam, da pred prvim umivanjem las najprej
uporabite olje za lase Khadi, ki znatno poveča trajnost
rastlinskih barv. Dan po barvanju nanesite na lase in
lasišče manjšo količino olja za lase in pustite, da deluje od
30 do 60 minut. Potem si lahko umijete lase s šamponom,
ki ga običajno uporabljate.
Če niste zadovoljni s končnim rezultatom barvanja se
pri naslednji uporabi odločite za daljši oziroma krajši čas
učinkovanja ali pa si naredite mešanico rastlinskih barv
Khadi – prepustite se vaši domišljiji. Lahko pa povprašate
za nasvet v Živa Centru: info@zivacenter.si.

Barvanje sivih / svetlih las v dveh korakih
Pri barvanju sivih ali svetlih las z rastlinskimi barvami
z večjo vsebnostjo indiga (v niansah temno rjava,
črna, čisti indigo) lahko dobijo lasje pri napačnem
postopku barvanja zelenkast odtenek. Če ne želite, da
vas neprijetno preseneti zelenkast odtenek, naštetih nians ne smete nanesti neposredno na sive ali svetle lase. V
teh primerih priporočamo barvanje v dveh korakih.
Najprej celotno lasišče ali samo lasni narastek pobarvajte
z nianso Khadi ČISTA KANA oziroma z niansami Khadi
KANA & AMLA & JATROFA.
Takoj ko z las sperete prvo barvanje, lahko brez skrbi pobarvate vaše lase s temnejšimi toni po zgoraj opisanem
postopku in dosegli boste želeni rezultat barvanja.

Nasveti za uspešno uporabo:
Veliko komercialnih izdelkov za nego las vsebuje silikon.
Pred uporabo rastlinskih barv Khadi uporabljajte negovalne izdelke za lase, ki ne vsebujejo silikona. Silikon
namreč obda vsak las s filmsko plastjo, ki ovira oprijemanje barve.
Če niste prepričani ali vaši obstoječi negovalni izdelki
za lase vsebujejo silikon (šamponi za lase Khadi so brez
silikona), si pred uporabo rastlinske barve Khadi umijte
lase s piling šamponom (npr. Colour Plus, Logona) ali z
vulkansko glino Lava Erde (Logona). S tako predpripravo
las še pred barvanjem, se bo barva veliko bolje oprijela las.
Pri rastlinskih barvah, še posebej tistih z vsebnostjo indiga, se izogibajte dodatkom kot so na primer jabolčni sok,

Dodatni koristni nasveti so vam na voljo na spletnih
straneh www.khadi.de v rubriki Pflanzenhaarfarben,
www.bitizenska.org v rubriki ekološka nega las ali na
info@zivacenter.si.
Želimo vam veliko uspeha in veselja pri
uporabi naših izdelkov.

Posebna navodila za uporabo Khadi
NEVTRALNA Senna / Cassia
Pri tem ne gre za barvanje temveč za negovalno lasno
kuro, ki je primerna za vse vrste las.
Zamešajte prašek tako kot pri rastlinskih barvah Khadi in
ravnajte s kremo tako, kot je opisano zgoraj.
Pri zdravih laseh pozornost na čas delovanja ni potrebna,
saj Khadi NEVTRALNA Senna / Cassia ne obarva las.
V redkih primerih se lahko zgodi, da se močno
poškodovani ali beljeni lasje obarvajo rahlo zelenkasto
(kar lahko takoj sperete). V takih primerih skrajšajte čas
delovanja na samo 15 minut.

Vaša Khadi & Živa Center ekipa.
Živa Center d.o.o.
Nega telesa, odnosov in okolja
Tomačevo 27, 1000 Ljubljana
www.zivacenter.si, www.bitizenska.org
info@zivacenter.si

