Logona naturlig Hårfärgning
Nästan inget får dig att känna dig så bra än ett friskt fylligt hår med en fräsch och livlig färg. Oavsett om du
bara vill lägga till djup eller en subtil nyans till din befintliga hårfärg, eller för att ändra din hårfärg helt, kan
Logona naturliga hårfärger göra jobbet. Och göra det utan att skada den naturliga strukturen på ditt hår!

Naturliga hårfärger fungerar verkligen annorlunda

Kemiska hårfärger tar aggressivt bort naturliga pigment från insidan av hårstrået och ersätta dem med syntetiska färgämnen. På detta sätt kan
ursprungshårfärgen bli helt förändrat. Eftersom naturligt hårpigment har en stabiliserande effekt på hårets struktur kan upprepade kemiska
färgbehandlingar göra håret skört och livlöst. Logona Naturlig hårfärg tränger endast in i det yttre, fjällade skiktet av hårstrået vilket ger en
yta av färg över detta yttre skikt. Hårets naturliga pigment lyser igenom. Din nya hårfärg är resultatet av en kombination av din ursprungliga
färg samt vald färgnyans.
Varje Logona hårfärgprodukt är en unik komposition av växtbaserade färger och vårdande ingredienser, som ger strålande färg, glans och
volym. De växtbaserade ingredienserna stärker håret och ger det en naturligt förbättrad volym. Den extra lystern kommer från den utjämnande effekt hårfärgen ger på det yttre skiktet på hårstrået. Detta ökar hårets ljusreflexer som ger den typiska glans och lyster som hår färgat
med Logona örthårfärg har.

100% Naturliga lngredients

Logona örthårfärg består av naturliga, växtbaserade färgämnen, såsom certifierade ekologiskt odlade henna, valnötsskal och havtorn, kombinerat med naturliga balsamämnen som veteprotein och jojoba. Varje Logona örthårfärg bär NaTrue-märkning - BDIH - en kvalitetsstämpel
för en "certifierad naturlig kosmetisk produkt, fri från syntetiska färgämnen, dofter, eller konserveringsmedel.
Logona hårfärger innehåller inga aggressiva ingredienser såsom ammoniak och peroxider, som normalt ingår i hårfärgningsprodukter .
Oberoende laboratorier testar varje parti för rester av jordbruks kemikalier och för tungametaller.

Logona Herbal Hair Färger - Hur de färgar?

Logona hårfärger färgar håret på ett mycket skonsamt sätt. Till skillnad från kemiska metoder, penetrerar de inte hårstrået utan belägger utsidan av varje hårstrå med en skyddande, volymförbättrande skikt. Resultaten är uttrycksfulla färger, blankt snyggt utseende och ökad volym.
Dina naturliga hårpigment och håret struktur blir inte attackerat. Tvärtom, kombinationen av din naturliga hårfärg
en Logona örthårAgemed
Protection
färg kommer att ge ett skimrande och unikt färgresultat.

Logona naturlig hårfärgningskräm - Ready-to-Use Fomulations

Logona naturlig hårfärgningskräm representerar ett verkligt nytt och innovativt tillvägagångssätt för hårfärgning. Baserat på årtionden av
erfarenhet med populära Logona örthårfärg i pulverblandning plussar hårfärgningskrämerna på med bekvämlighet och enkelhet till färgningen. Hårfärgningskrämerna är helt redo att använda direkt från tuben! De ska inte blandas med någon vätska - bara appliceras från tuben
direkt!
BDIH Certified Natural
Precis som örthårfärgerna i pulverblandning innehåller Logona hårfärgningskräm endast naturliga färgämnen, såsom henna, rödbetor, rabarber och kamomill som ger en speciellt skonsam färgningsprocess och ett mycket naturligt färgresultat. Var och en är BDIH certifierade
naturligt.

Färgning av utväxt och rötter

Logona.

Logona hårfärger håller länge. Hos de flesta ser man efter 4-8 veckor en klart synlig skillnad mellan det färgade håret och färgen på ny tillväxt.
”Utväxt problemet” är dock i allmänt mycket mer subtil än för kemiskt färgat hår. Nu, tack vare den krämiga texturen och den enkla tillämpning av hårfärgningskrämen kan du nu färga nytillväxten mycket lättare. Dess ” ytfilms”-bildande egenskaper ger ett mycket mer blandat
utseende mellan de nya färgade rötter och din tidigare hårfärg.

Testning

Även om hårfärgningskrämen kraftigt förenklar tillämpningen av en naturlig färgning, behöver du fortfarande definitivt ta dig tid att göra
ett infärgningsprov. Precis som med Logona örthårfärg i pulverblanding, ger de nya hårfärgningskrämen kombinerat med din individuella
hårfärg och struktur ett färgresultatet som inte är helt förutsägbar eller standardiserat . Fint eller mycket ljust hår tenderar att binda hårfärg
mycket snabbare och mer intensivt än grövre eller mörkare hår. Vi rekommenderar att du gör ett slingtest i ett område där håret är ljust eller
mest grått.
För optimalt resultat med Logona Naturlig hårfärgningskräm
Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Color Plus - För att förbereda håret optimalt innan färgning, rekommenderar vi Logona Color Plus som tar bort alla spår av behandlingoch stylingprodukter såsom silikoner och filmbildande medel.
En tub (150 ml) av en Logona Naturlig hårfärgningskräm. För axellångt och/eller längre hår, behöver du två tuber vid första appliceringen.
Handskar och värmande plastmössa - medföljer produkten
En skål eller handfat – ej i metall
En hårfärg kam, såsom den typ som erbjuds av Logona
En fet hudkräm för att motverka missfärgning av huden vid hårfästet
En bomulls remsa att täcka/skydda huden vid hårfästet mot infärgning
En eller två gamla handdukar för att skydda dina kläder från färgning
Efter färgning rekommenderar vi Logona Color Conditioner. Denna färgfixeringsprodukt fixerar färgen och intensifierar dess styrka,
samt förlänger livslängden avsevärt på din hårfärgningsbehandling.
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Innan du färgar
Logona naturlig hårfärgningskräm kan användas antingen på torrt eller fuktigt hår. Före färgning, tvätta håret ordentligt, men använd inte någon
balsam elller behandlingsprodukt som försvårar för färgämnet inte bindas till håret. Om du har använt stylingprodukter såsom hårspray eller
mousse, bör du först använda en speciell hårrengöringsprodukt för att djupt rengöra ditt hår, t ex Logona Color Plus. Denna produkt är baserad
på grönlera som djuprengör och förbereder ditt hår optimalt för färgning med Logona örthårfärg. Den unika kombinationen av grön minerallera
och björkbladextrakt avlägsnar varsamt alla spår av främmande rester i håret, vilket avsevärt förbättrar färgens förmåga att fästa.

Instruktioner:

Applicera Logona Color Plus med en kam eller hårfärgningspensel. Påbörja penslingen vid hårrötterna och fortsätt ut i hårlängderna. Låt verka
10-15 minuter, och skölj sedan ur helt med mycket vatten.
Så här används Logona naturlig hårfärgningskräm
För att förhindra missfärgning av huden vid hårfästet, använd en fet kräm på huden längsmed hårfästet. För att skydda dina kläder, drapera en
gammal handduk över axlarna och sätt på handskarna som bifogats i paketet. Applicera hårfärgningskrämen, med början på baksidan av huvudet,
med hjälp av en kam eller hårfärgningspensel. Börja applicera vid hårrötterna och fortsätt ut i hårets hela längd. Arbeta sektion för sektion.
För att enkelt ta bort hårfärgrester från huden, blöt en bomullstuss med schampo och torka av färgen. Om det behövs lägg en bomullsremsa längs
huden vid hårfästet. Täck håret med den värmande plastmössan som medföljer, och linda en handduk runt huvudet. (Värme, oavsett om den
kommer från solen, en hårtork, från bastun eller en mössa, accelererar och intensifierar färgning.)

Tips

All missfärgning av huden från hårfärgen kommer att försvinna inom kort på egen hand. Använd en blandning av citronsaft och 		
vegetabilisk olja för att ta bort dessa fläckar snabbare.
Hårfärgningskrämen kan verka i håret från 30 minuter upp till två timmar. I allmänhet behövs det längre verkningstid för normalt till tjockare
och / eller mörkare hårtyper, än för ljusa och / eller tunnar hårtyper. Ditt eget förtest kommer att ge dig den bästa informationen för just din rätta
verkningstid. Nedan en översikt över rekommenderade verkningstider.

.se

The leaves of the senna and indigo plants
provide the hair with color, care and
shine. The plants came from East Asia
and India via Egypt before eventually
reaching Europe, where indigo largely
replaced the previously used dyes. Senna
leaves above all have a nourishing effect.
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