
LOGONA  PRÁŠKOVÁ FARBA NA VLASY 

P r í r o d n á  h n e d á 

Vhodná pre svetlo blond až svetlo hnedé vlasy

Obsah balenia: 100g

Jedinečná kompozícia z ekologicky pestovanej henny, byliniek, pšeničného proteínu a jojobového oleja dodáva vlasom nádhernú farbu a zároveň ich

regeneruje. V závislosti na Vašej prirodzenej farbe docielite odtieňom PRÍRODNÁ HNEDÁ jeden z odtieňov v spektre na obrázku vzorkovníka farieb.

Rastlinné farby farbia šetrne a dlhodobo. Rastlinná farba nenarušuje vlas tak, ako chemické farby, ale ovinie sa ako

ochranný  film okolo  každého vlasu.  Výsledkom sú  výrazné farby,  lesk  a  bohatosť.  Prirodzené  farebné pigmenty  a

štruktúra Vašich vlasov nebudú poškodené. Naopak – až kombináciou Vašej individuálnej farby a rastlinných farieb

Logona sa vytvoria živé, jasné, farebné odtiene. Ošetrujúce látky, obsiahnuté vo farbách Logona, dodajú Vašim vlasom

lesk,  plnosť  a  brilantnú  farbu.  Farby  majú  ochrannú  známku  „Kontrolovaná  prírodná  kozmetika“,  čo  znamená,  že

neobsahujú  syntetické,  konzervačné,  farbiace  a  vonné  látky,  peroxidy  ani  amoniak.  Všetky  použité  suroviny  sú

pravidelne testované na prítomnosť pesticídov a ťažkých kovov. 

Šetrné farbenie – 100 % rastlinné zloženie – dlhodobý efekt – jednoduché farbenie odrastených vlasov.

Príprava farby Rozmiešajte rastlinnú farbu s vriacou vodou na hustú kašičku. Na jedno balenie rastlinnej farby potrebujete cca 300 ml vriacej

vody. Môžete zvýšiť farebnú intenzitu tak, že namiesto vody použijete vriaci čierny čaj. 

Príprava vlasov pred farbením Pred farbením nepoužívajte žiadny kondicionér ani vlasovú kúru, pretože by Vaše vlasy nemohli optimálne

prijať farbu. Pred farbením odporúčame vlasy špeciálne pripraviť prípravkom Logona Color Plus – prípravok na vlasy pred farbením, ktorý Vaše vlasy

optimálne pripraví. 

Postup pri farbení  Rastlinná farba môže byť použitá ako na suché, tak na mokré vlasy. Nechajte rozmiešanú rastlinnú farbu na vlasy trochu

vychladnúť a nanášajte ju, pokiaľ možno, teplú. Farbu nanášajte od korienkov vlasov smerom ku končekom po celej dĺžke, prameň po prameni.

Zvyšky farby z pokožky odstráňte. Prekryte vlasy priloženou tepelnou čapicou a hlavu si omotajte uterákom. 

Doba pôsobenia Rastlinné farby môžu vo vlasoch zostať v rozmedzí od 15 minút až po 2 hodiny. U silných alebo tmavých vlasov je doba účinku

dlhšia ako u vlasov svetlých alebo jemných. Po nafarbení skúšobného prameňa viete, aká doba účinnosti je pre Vás správna. Po uplynutí doby

pôsobenia, dôkladne opláchnite vlasy teplou vodou a umyte jemným šampónom. 

Starostlivosť po farbení  Namiesto šampónu odporúčame použiť Logona Color Kondicionér – starostlivosť o farbené vlasy.  Táto špeciálna

intenzívna starostlivosť zafixuje farbu vo Vašich vlasoch. Okamžite po farbení Logona Color Kondicionér uzavrie a obalí vlas ako neviditeľný film.

Je dobré vedieť, že... Logona farby na vlasy farbia dlhodobo, nejedná sa o tónovanie, ktoré možno vymyť. Ide sa o tzv. semipermanentnú

vlasovú farbu a výsledný efekt je závislý na kvalite Vašich vlasov. Farebnú intenzitu môžete zdôrazniť farbením v kratších časových intervaloch.

Odporúčaný odstup medzi jednotlivými farbeniami je 12 – 24 hodín.

Rastlinné farby a trvalá Odporúčame farbiť vlasy až po trvalej ondulácii a vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam dokáže farba Logona

ošetrovať narušenú štruktúru vlasov. 

Rastlinné a chemické farby – ak sa kombinuje rastlinná farba s chemickou, môže dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu. Preto odporúčame nafarbiť

najskôr skúšobný prameň! 

Použitie na sivé vlasy  Všetky rastlinné farby sú určené na farbenie šedivých vlasov. Šedivé vlasy sú aj po nafarbení svetlejšie, než vlasy

ostatné. Čím viac sivých vlasov, tým bude požadovaný odtieň svetlejší.

Ingredients (INCI): 

Krameria  Triandra  (Rhatany)  Root  Powder,  Juglans  Regia  (Walnut)  Shell  Powder,  Lawsonia  Inermis  (Henna)  Leaf
Powder*, Indigofera Tinctoria (Indigo) Leaf Powder, Indigofera Argentea (Indigo) Leaf Powder, Algin, Hydrolyzed Wheat
Protein, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Parfum (Essential Oils) *suroviny z kontrolovaného biologického pestovania
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