Botanical Henna Hair Colour Chili no. 83
Intense red
150 g / 1000 g (for salon use only)
Natural or certified organic ingredients

•
•
•
•
•
•

100% naturlige ingredienser / Veganske ingredienser
Uden syntetisk/æterisk parfume
Farver håret naturligt
Beskytter, plejer og styrker håret
Giver håret volumen og gør det glansfuldt
Professionel hårpleje, der tager hensyn til din sundhed og miljø

Henna Chili no. 83 er rent pulver af Lawsonia Inermis, som kommer fra Iran. Er
kendetegnet ved en optimal pulverisering af bladene uden tilførsel af plantens
kviste.
Medium stærk farveevne med en fremragende dækning af grå hår.
Den klassiske anvendelse er på brunt eller mørkt hår for at opnå stærke kobbertoner (farvetid fra 40 til 90
minutter).
På mørkt hår har det en polerende effekt med moderate aubergine effekter (farvetid fra 45 til 90 minutter).
På blondt hår bliver nuancerne hen i mod intense toner som orange og kirsebærrød (farvetid fra 10 til 60
minutter).
Alle angivelser afhænger af den oprindelige hårfarve og farvetiden. Husk at overholde farvetiden.
For at få et optimalt farveresultat anbefaler vi at prøvefarve en hårlok. Vælg den lyseste hårlok eller hvor der
er flest grå hår. I forholdet ca. 1:3 blandes 1 teskefuld pulver med 3 teskefulde kogende vand, sort te, kaffe
eller surmælksprodukt, som beskrevet i brugsanvisning.
Zenz hennahårfarve i pulverform er uden kemi og indeholder kun plantedele og hennafarve.
Zenz hennaserie:
			
			
			
			
			

Peach no. 80 - golden blond
Orange Yellow no. 81 - light copper
Mandarin no. 82 - medium copper
Chili no. 83 - intense red
Chestnut no. 84 - reddish brown
Walnut no. 85 - earth brown

INGREDIENTS: Lawsonia Inermis leaf powder. Veganske ingredienser.
OM HENNA: Botaniske pulverhårfarver er en ældgammel kunst. Selve påføringen skaber synergi mellem
håret og naturlige farvningsprincipper, og man opnår et helt unikt resultat. Nøglen til de flotte farvninger
ligger i den fortsatte anvendelse og praksis. Naturlig hårfarvning kan ses som en luksus wellnessbehandling
for det enkelte individ med respekt for miljøet.
Botanisk hårfarve har både plejende, beskyttende og volumengivende egenskaber. Udover at farve håret
i den ønskede nuance, bliver håret silkeblødt og glansfuldt og får masser af fylde. Farvetoningen vaskes
gradvist ud og efterlader håret intakt. Farvningen sker udelukkende på det yderste lag på hårstrået
(kutikula), som efterlades uforandret uden at ændre den inderste del af hårstrået (cortex). Brug af botanisk
hårfarve til at dække grå hår giver ikke bemærkelsesværdige resultater, hvis andelen af grå hår er højere end
30%. Vær opmærksom på, at det er 100% naturfarve, så nuancerne kan falde forskelligt ud fra gang til gang.
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Botanical Henna Hair Colour Chili no. 83
Intense red

BRUGSANVISNING 1 af 2
Du skal bruge:
• Zenz botanisk pulverhårfarve (en pakke/75 g rækker til kort hår, 2 pakker/150 g til langt hår)
• Skål og ske (ikke metal) til udrøring
• Kogende vand (eller sort te, kaffe, surmælksprodukt, eddike eller citronsaft) samt lidt olie*
• Handsker (medfølger i æsken)
• Fed creme eller olie* til at beskytte huden ved hårgrænsen mod farvning
• Bomuldsvat til at dække over huden ved hårgrænsen
• Film eller alufolie til at pakke håret ind med
• 1-2 gamle håndklæder
Til både hennablandingen og til beskyttelse af huden ved hårgrænsen, anbefaler vi Zenz Organic Oil
Treatment no. 97, som er en svane- og allergimærket olie uden parfume. Den indeholder nærende
avocadoolie for et bedre resultat.
Inden farvning:
Zenz botaniske hennahårfarver påføres rent og tørt hår. Håret
skal være fri for silikone og rester af stylingprodukter. Vi anbefaler
at bruge en let afrensende shampoo, f.eks. Zenz Organic Hair
Shampoo Eucalyptus no. 10, som er en svanemærket shampoo,
der virker antiseptisk og affedtende. Brug ikke balsam eller hårkur,
da farven i så fald ikke sætter sig så godt fast på hårstrået. For at
undgå farvning af huden, påføres et tyndt lag creme eller olie langs
hårgrænsen, inden du påfører hennablandingen. Vi anbefaler Zenz
Organic Oil Treatment no. 97. Dæk cremen eller olien med et lag
bomuldsvat. Læg et håndklæde over skuldrene for at beskytte
tøjet, og påfør de medfølgende handsker.
Lav en farveprøve for at finde din egen farvetid. Hvis du ønsker at dække anden hårfarve eller grå hår, bør
du blande minimum 2 farvenuancer for at gøre farven mere dækkende. Få eventuelt rådgivning, hvor du
køber din plantehårfarve.
Blanding af farve:
I forholdet ca. 1:3 hældes den ønskede mængde pulver (afhænger af hårlængde: 1 pose til kort hår, 2 poser
til langt hår) i en ikke-metallisk skål. Inden de flydende væsker tilsættes, hældes først lidt olie ned i pulveret.
Så undgår man, at der dannes pulverstøv, hvilket kan udløse allergi hos sensitive personer. Olien er også
med til at give et bedre farveresultat og gør blandingen lettere at arbejde med. Vi anbefaler Zenz Organic Oil
Treatment no. 97. Tilsæt derefter kogende vand, indtil der opnås en lind og cremet konsistens. Sort te, kaffe,
surmælksprodukt, eddike eller citronsaft kan tilsættes for at øge farvens intensitet.
Påføring af farve:
Blandingen køles lidt af men påføres, mens den er så varm som mulig. Start fra bunden og bevæg dig mod
toppen. Farven påføres i rigelig mængde på rent og tørt hår med en børste eller med hænderne (iført de
medfølgende handsker). Når farven er fordelt i hele håret, pakkes det ind i film eller alufolie. For at holde
det varmt og fugtigt vikles et håndklæde om håret.
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BRUGSANVISNING 2 af 2
Farvetid:
Zenz hennahårfarve kan sidde i håret mellem 3 minutter og 4 timer, afhængig af det ønskede resultat og din
oprindelige hårfarve. Man bør normalt vælge en længere farvetid ved tykt og/eller mørkt hår end ved fint
og/eller blondt hår. Du kender din farvetid, når du har prøvefarvet en hårlok. Se også farveguiden nedenfor.
Efter farvetiden skylles håret grundigt. Først med varmt vand og derefter vaskes let med shampoo, indtil
vandet er fri for farve. Håret tørres som normalt. For at opnå et mere intenst resultat eller for at fremskynde
farvetiden, kan man bruge en hårtørrerhjelm eller alternativt varme håret op med en føntørrer med jævne
mellemrum.
Efterbehandling:
For at sikre at farven holder bedst muligt kan du efter hårvask efterskylle med vand blandet med
æblecidereddike. Vi anbefaler også at bruge hårprodukter uden silikone. F.eks. Zenz Organic Hair-serien,
som er svanemærket og indeholder økologisk avocadoolie og aloe vera. Seriens balsam & hårkur er desuden
farvebevarende.

Farveguide:
Vær opmærksom på at hår reagerer
forskelligt på farvebehandlinger (f.eks.
hvis dit hår er glasagtigt, tager det
ikke nemt imod behandling, hvorimod
hvis håret er porøst, tager det godt
imod).

Vigtigt:
• Hvis huden er beskadiget på det område, som skal farves, må hårfarve ikke anvendes.
• Undgå at indånde pulverstøv, der opstår ved udrøring af pulveret, da det kan udløse allergi hos sensitive
personer. Doser lidt olie oven på pulveret inden omrøring med væske for at undgå pulverstøv.
• Zenz botaniske hårfarver er ikke egnet til kropsmaling.
• Zenz botaniske hårfarver gør ikke håret lysere.
• Zenz botaniske hårfarver må ikke anvendes til at farve øjenvipper og bryn.
• Inden du behandler kemisk farvet hår med botanisk hårfarve, er det meget vigtigt først at prøvefarve en
hårlok.
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