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Barvy na vlasy značky VOONO obsahují pouze účinné naturální složky, které Vašim vlasům i pokožce
hlavy zajistí důkladnou péči. VOONO henna díky svému čistě přírodnímu složení využívá veškerých
bylinných profitů, nezasahuje do vnitřní struktury vlasu, posiluje jeho stavbu, zvětšuje objem a
celistvě regeneruje. Barva VOONO funguje na šetrném principu obalení vlasu vybranou barvou,
zachovává jeho přirozený pigment a vlasy nezatěžuje. 100% přírodní barvy značky VOONO vlasy
obalují a vytvářejí kolem nich barevný ochranný film. Při používání henny je tedy nutné mít na
paměti, že finální výsledek barvení závisí na předešlém odstínu vlasů. Vzhledem ke kvalitnímu a
trvalému obarvení vlasů doporučujeme před nanesením henny na celou plochu vlasů otestovat daný
odstín na jednom pramínku. Optimálního výsledku při barvení vlasů dosáhnete díky dodržení pokynů
k použití rostlinných barev na vlasy VOONO uvedených na tomto letáku. Další informace a užitečné
tipy naleznete na našich internetových stránkách www.voono.cz nebo na blogu dostupném z této
adresy. JEDNOFÁZOVÉ BARVENÍ Budete potřebovat: přírodní barvu na vlasy VOONO; vodu nebo
černý čaj o teplotě určené u konkrétního odstínu; teploměr na měření teploty henny; misku; štětec
pro míchání a nanášení barvy; alobal, igelit nebo potravinovou fólii k přikrytí nabarvených vlasů;
čepici nebo starší ručník pro udržení henny na vlasech v teple. Kromě navléknutí přiložených
jednorázových rukavic si před barvou chraňte také oděv – vzniklé skvrny se velmi těžce odstraňují.
Směs doporučujeme nanášet na právě umyté vlasy, které po lehkém vysušení zabalte do ručníku a
udržujte v teple. Při mytí vlasů prosím dbejte na použití šamponu bez silikonů – běžně dostupné
přípravky se silikony absorpci barvy brání. Pro obarvení vlasů v délce po ramena použijte 80–100
gramů prášku. Prášek nevdechujte, dané množství zalijte vodou nebo černým čajem a směs
důkladně promíchejte do konzistence jogurtu. V případě použití odstínů VOONO s obsahem rostliny
indigo (tedy všech černých a hnědých odstínů, stejně tak jejich směsí s jinými odstíny) zalijte prášek
tekutinou o teplotě 50 °C. Na dodržení této teploty dbejte i při barvení šedých vlasů těmito odstíny.
Vyšší teplota by mohla dodat dané barvě načervenalý nádech. Použití červených odstínů barev
VOONO pak vyžaduje zalití tekutinou o teplotě až 90 °C. Výsledkem této vyšší teploty je intenzivnější
barva. Ideální teploty tekutin pro zalévání konkrétních barvicích prášků VOONO jsou: 50 °C – Indigo,
Soft black, Dark brown, Medium brown, Light brown 50–60 °C – Rose brown 60–90 °C – Copper,
Orange, Wine red Pastu na vlasy nanášejte teplou, nikoliv však horkou – mohla by kůži popálit. V
případě, že s barvením rostlinnými barvami prozatím nemáte zkušenost, vložte misku s barvicí směsí
do teplé vodní lázně (umyvadla s teplou vodou), zabráníte tak případnému vychladnutí pasty. Hennu
v optimální teplotě nanášejte štětcem od kořínků ke konečkům. Abyste udrželi pastu v teple a
zajistili lepší a intenzivnější výsledek barvení, hlavu zakryjte ještě vlněnou čepicí nebo ručníkem.
Doba působení je 45 minut až 2 hodiny. Po dodržení pokynů a uplynutí doby působení vlasy
oplachujte teplou vodou nebo šamponem, dokud nezůstane voda zcela čirá. V některých případech
mohou rostlinné barvy VOONO ve vlasech během následujících 48 hodin po obarvení vlivem vzduchu
mírně ztmavnout.
DVOUFÁZOVÉ BARVENÍ pro světlé a šedé vlasy
Mějte prosím na paměti, že rostlinné barvy VOONO obsahující indigo mohou u světlých, blond a
šedých vlasů vyvolat mírně nazelenalý tón. Pro vyvarování se tohoto efektu doporučujeme provádět
právě dvoufázové barvení vlasů hennou. V první fázi je třeba nabarvit vlasy odstínem Copper (henna
lawsonia) a tzv. je předpigmentovat. Poté můžete začít bez obav nanášet Vámi zvolenou tmavou
barvu a dosáhnout jednotného barevného výsledku.

