Poradnik
Profesjonalne porady, jak samodzielnie pokryć siwe włosy
Nawet jeśli borykasz się z bardzo oporną na koloryzację siwizną albo masz bardzo gęste włosy, i
trudno Ci dotrzeć z farbą we wszystkie miejsca, przeprowadzimy Cię przez samodzielną
koloryzację tak, aby jej efekty były jak najlepsze.

1. Użyj trwałej farby
Pokrycie siwych włosów jest bardzo trudne, dlatego musisz wybrać permanentną koloryzację,
która jest o wiele skuteczniejsza. W przeciwieństwie do półtrwałej koloryzacji pigment
permanentny przenika przez strukturę włosa i zmienia ich rzeczywisty, naturalny kolor. Dobrze
dobrany przez stylistę poziom kolorystyczny oraz oksydant, i odpowiedni czas trzymania mieszanki
gwarantuje Ci sukces w samodzielnej koloryzacji.

2. Zabezpiecz skórę
Aby skóra na czole, karku i szyi nie była zabrudzona, zabezpiecz przed koloryzacją te partie za
pomocą wazeliny lub tłustego kremu, zwłaszcza gdy farbujesz włosy na ciemny kolor.
Ilość kremu nie może być za duża, ponieważ istnieje ryzyko nałożenia produktu na włosy. Przez to
farba nie będzie w stanie pokryć siwizny, która jest najbardziej oporna właśnie na skroniach.
Jednak mała ilość kremu nie zabezpieczy skóry przed zabrudzeniem. Dostępne są też specjalne
chusteczki do zmywania farby z partii czoła, szyi, karku. Nasza praktyczna rada? Nie martw się
zabrudzoną skórą czoła, po 1 - 2 dniach farba dokładnie się zmyje. Jest to lepsze rozwiązanie, niż
pozostawienie niepokrytych przez farbę włosów na skroniach, gdzie są one najbardziej widoczne.

3. Zacznij od opornych obszarów
Siwe włosy mogą być oporne na pokrycie i potrafią niemile zaskoczyć. Wyjątkowo oporne obszary
to skronie. Zwykle też na tych partiach włosy najszybciej siwieją, dlatego aplikowanie gotowej
mieszanki należy rozpocząć właśnie od tych obszarów. Wówczas czas jej trzymania będzie
najdłuższy w tych miejscach, a to zmaksymalizuje efektywność koloryzacji.

4. Precyzyjne sekcje i separacje
Dobrze wydzielone przez Ciebie sekcje i separacje usprawnią proces samodzielnej koloryzacji.
Dzięki nim praca będzie szybsza i dokładniejsza, a produkt na pewno dostanie się wszędzie tam,
gdzie powinien być nałożony. Podziel włosy na cztery części: przez środek głowy - od czoła do linii
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kręgosłupa, i od ucha do ucha. Następnie pracuj w tych sekcjach zaczynając od przodu. Wydzielaj
za pomocą grzebienia lub pędzla centymetrowe poziome linie i nakładaj produkt pod włos. Dzięki
temu skuteczniej wniknie w głąb włosów.

5. Nałóż dużo produktu na odrost
Równomierne i skuteczne pokrycie siwizny zależą od jednego: wystarczającej ilości mieszanki,
aby przeniknąć przez super odporne włosy. Nie żałuj produktu i nie obawiaj się, że Ci go zabraknie.
Stylista na pewno uwzględnił ilość mieszanki jaka jest potrzebna do Twojej koloryzacji. Po
nałożeniu farby zacznij odliczać czas. Wtedy też możesz przeczesać krzyżowo włosy i tym samym
sprawdzić, czy produkt został dokładnie nałożony. Jeśli nie, uzupełnij braki mieszanki w wybranych
miejscach.

6. Czas jest kluczowy
Czas koloryzacji to jeden z ważniejszych czynników! Upewnij się, że włosy są farbowane przez
cały zalecany czas, ponieważ zbyt wczesne spłukanie mieszanki może skutkować nierównym
kolorem, niepełnym pokryciem siwizny, a w przypadku ciepłych odcieni szklistym, przezroczystym
kolorem. Dla pewności ustaw stoper, będzie to gwarantem wykonania poprawnie tego kroku w
koloryzacji.

7. Kontroluj proces koloryzacji
Po nałożeniu mieszanki produkt ma tendencję do pęcznienia, puchnięcia, a nawet spływania z
włosów. Aby upewnić się, że przebiegłe szarości zostaną dobrze pokryte farbą, i że znajduje się
ona cały czas na włosach, dokładnie sprawdź ponownie ilość produktu. Zrób to mniej więcej w
połowie czasu farbowania i dodaj mieszankę tam, gdzie widzisz braki. Na tym etapie będą już
widoczne początkowe efekty koloryzacji.

8. Zrób plan
Zdajemy sobie sprawę z tego, że Twój dzień jest wypełniony po brzegi. Ale wiemy też, jak ważne
jest to, abyś znalazła w nim czas tylko dla siebie. Jeśli nie możesz wybrać się na usługę do salonu,
to skup się przez chwilę na sobie w domowym zaciszu. Odpocznij, zrelaksuj się. Możesz to zrobić
właśnie podczas samodzielnej koloryzacji. Proponujemy więc ustalenie cyklicznych koloryzacji z
Twoim stylistą. Daje to obopólne korzyści. Ty będziesz mogła wykorzystać zaoszczędzony czas,
który musiałabyś przeznaczyć na wizytę w salonie i unikniesz dodatkowego stresu związanego z
ryzykiem nieudanej koloryzacji w przypadku, gdy nie odbywają się one regularnie. My natomiast
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będziemy razem z Tobą cieszyć się równomiernym kolorem, błyszczącymi, zdrowymi włosami,
które będą nie tylko Twoją, ale i naszą wizytówką!
Nie masz jeszcze planu koloryzacji? Nadszedł czas! Skonsultuj się z naszym doświadczonym
stylistą, aby zaprojektować kolor specjalnie dla Ciebie, ustal harmonogram i odbieraj cyklicznie
Twój indywidualny pakiet, który zawsze dotrze do Twoich drzwi przed odrostem!

Twój zestaw INDIVIA zawiera:
1. Dokładną instrukcję jak należy wykonać aplikację krok po kroku.
2. Ręcznik.
3. Pelerynkę ochronną.
4. Rękawiczki.
5. Miseczkę do mieszania farby.
6. Pędzelek do aplikacji farby.
7. Farbę.
8. Oksydant.
9. Porcję szamponu.
10. Porcję odżywki nawilżającej.
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