100% Βιολογικές Βαφές

*

Ζωντανά χρώματα
εμπνευσμένα από την
φύση

Οι γυναίκες από την Ανατολή ήξεραν ανέκαθεν να τα χρησιμοποιούν:
Φύλλα, ρίζες και βότανα, που συχνά περνούν απαρατήρητα και που
όμως μέσα σ΄ αυτά κρύβονται ζωντανά στοιχεία ομορφιάς. Εμείς στη
Ayluna συνδυάζουμε παραδοσιακά μυστικά ομορφιάς με μοντέρνα
ευρωπαϊκά φυσικά καλλυντικά. Ανακαλύψτε με τις βιολογικές βαφές
μαλλιών Ayluna την ομορφιά των μαλλιών σας.
Η βιολογική βαφή μαλλιών Ayluna σέβεται την δομή των μαλλιών
σας. Περικυκλώνει την κάθε τρίχα ξεχωριστά με μια λαμπερή και
διαλεγμένη νότα από βιολογικό και φυτικό περιεχόμενο. Με αυτόν
τον συνδυασμό δημιουργούνται εντυπωσιακές και ζωντανές
αποχρώσεις, λάμψη και όγκος- προστατεύοντας τα μαλλιά και
έχοντας μεγάλη διάρκεια.

Ayluna : Ότι καλύτερο για τα μαλλιά σας
• 100 % Βιολογικά
• 100% vegan
• halal
• χωρίς τεχνητά αρώματα και συντηρητικά
• χωρίς αμμωνία, υπεροξείδια, ρεζορκινόλη και
PEG‘s
• Βαφή διαρκείας
• πιστοποιημένα φυτικά καλλυντικά
• φροντίδα και λάμψη
• χρήση ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 16 ετών
• ιδανικό για κάλυψη γκρίζων μαλλιών
• χρώματα που μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους

Οι βιολογικές βαφές μαλλιών δρουν
διαφορετικά από τις κοινές βαφές με
συντηρητικά. Ακολουθήστε πιστά τις
οδηγίες χρήσης για ένα φυσικό και όμορφο
αποτέλεσμα στα μαλλιά σας.

Για δοκιμή:
Βάφουμε μια τούφα
Για να είστε σίγουροι ότι το βιολογικό χρώμα μαλλιών Ayluna το οποίο
επιλέξατε συνδυάζεται τέλεια με την δομή και το χρώμα των μαλλιών
σας, βάφετε αρχικά μία τούφα των μαλλιών σας. Συνιστούμε η
εφαρμογή να γίνει στο ανοιχτόχρωμο μέρος των μαλλιών ή εκεί όπου
το ποσοστό των γκρίζων τριχών είναι μεγαλύτερο. Ανακατεύετε με
βαφή, ανάλογα με το μήκος και το πάχος των μαλλιών περίπου ένα
κουτάλι της σούπας και εφαρμόζετε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Αν το αποτέλεσμα πληροί τις απαιτήσεις σας μπορείτε να συνεχίστε
την εφαρμογή της βαφής σε όλα τα μαλλιά.

Οδηγίες χρήσης
Συμβουλή: Ετοιμάστε όλα όσα θα χρειαστείτε.
Διαβάστε άλλη μια φορά ακριβώς τις οδηγίες χρήσης.

Οι βιολογικές βαφές μαλλιών Ayluna είναι ελεύθερες από χημικά
συντηρητικά. Χρωματίζουν με φυτικό τρόπο και επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε νεαρές ηλικίες χωρίς όριο.
Υλικά που θα χρειαστούν:
• Βιολογική βαφή Ayluna
(ένα πακέτο φτάνει για μαλλιά στο ύψος του ώμου).
• ένα μπολ για ανακάτεμα
• περίπου 300 ml καυτό νερό
• ένα πινέλο για ανακάτεμα
• παλιές πετσέτες για την κάλυψη των μαλλιών και υφασμάτων
• ένα πινέλο για την εφαρμογή της βαφής
• σαμπουάν
• γάντια μιας χρήσης (συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)
• κάλυμμα για τα μαλλιά (συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία ).

Προετοιμασία
Τοποθετούμε την βιολογική βαφή Ayluna σε μαλλιά βρεγμένα ή
λουσμένα και καλά στεγνωμένα με πετσέτα. Να χρησιμοποιείτε στα
μαλλιά σας σαμπουάν χωρίς σιλικόνη. Μην χρησιμοποιείτε πριν από
την βαφή κανένα άλλο προϊόν όπως για παράδειγμα μαλακτική
μαλλιών.

Αναμείξτε την βαφή μαλλιών Ayluna
Τοποθετήστε την βιολογική βαφή Ayluna σε ένα μπολ. Προσθέστε
περίπου 300 ml ζεστό νερό και ανακατέψτε μέχρι να δημιουργηθεί
ένας παχύρευστος πολτός ρίχνοντας νερό σταδιακά.
Προστατέψτε τα χέρια και τα ρούχα
Καλύψτε τα ρούχα με μια παλιά μεγάλη πετσέτα και φορέστε τα
προστατευτικά γάντια μιας χρήσης. Προσοχή κατά την εφαρμογή
της βαφής να μην στάξει η βαφή στα ρούχα. Οι λεκέδες αφαιρούνται
πολύ δύσκολα από τα υφάσματα.
Εφαρμογή
Εφαρμόστε την βιολογική βαφή Ayluna με ένα πινέλο ομοιόμορφα
σε κάθε τούφα μαλλιών από την ρίζα έως την άκρη. Προσέξτε να
καλύψετε όλα τα μαλλιά με το μίγμα. Φορέστε το κάλυμμα και πάνω
από αυτό τοποθετήστε μια πετσέτα. Αφαιρέστε τυχόν χρώμα από το
πρόσωπο τα αφτιά και λαιμό.

Αφήστε να δράσει
Ο ιδανικός χρόνος δράσης για
την βιολογική βαφή μαλλιών
Ayluna κυμαίνεται μεταξύ 30
λεπτών και 2 ωρών.
Εφαρμόζοντας τη βαφή
δοκιμαστικά σε μία τούφα των
μαλλιών, ήδη γνωρίζουμε πάνω
κάτω το πόσος χρόνος θα
χρειαστεί για την εφαρμογή.
Συνήθως σε ανοιχτές
αποχρώσεις η βαφή χρειάζεται
λιγότερο χρόνο για να δράσει.
Όσο περισσότερη ώρα
παραμένει η βαφή, τόσο ποιο
έντονο θα είναι και το
αποτέλεσμα. Η θερμότητα
(ήλιος, πιστολάκι ή κάσκα)
μειώνει τη διάρκεια του χρόνου
βαψίματος.

Απομακρύνετε τη βαφή
Ξεπλύνετε την βιολογική βαφή με ζεστό νερό. Στην συνέχεια
στεγνώστε καλά και χτενίστε ως συνήθως. Μην χρησιμοποιείτε για
τις επόμενες 24 ώρες σαμπουάν ή προϊόντα styling.
Τέλος
Μετά την απομάκρυνση της βαφής και το στέγνωμα, το χρώμα σας
είναι έτοιμο στα μαλλιά σας. Μετά από 48 ώρες διαμορφώνεται το
τελικό αποτέλεσμα.
Περιποίηση
Για μαλλιά βαμμένα με βιολογικές βαφές είναι κατάλληλα τα
σαμπουάν χωρίς σιλικόνη, μαλακτικά και λάδια μαλλιών.

Χρώμα μαλλιών, αρχικό χρώμα μαλλιών και χρόνος δράσης
Κατάλληλη για μαλλιά που το
φυσικό τους χρώμα είναι

Nr.

Βιολογική βαφή

20

Honey blonde

25

Sahara blonde

30

Caramel blonde

40

Copper red

50

Maroon red

60

Chili red

ανοιχτόχρωμα έως και καστανά
μαλλιά

70

Cinnamon brown

καστανόξανθα έως και καστανά
μαλλιά

80

Coffee brown

καστανόξανθα έως και σκούρα
καστανά μαλλιά

85

Chocolate brown

90

Bordeaux red

100

Black brown

110

Deep black

ανοιχτόχρωμα έως και μέτρια
ξανθά μαλλιά

Χρόνος δράσης

15-30
λεπτά

ανοιχτόχρωμα έως και σκούρα
ξανθά μαλλιά

30 λεπτά –
2 ώρες,
ανάλογα με την
δομή της τρίχας
και την επιθυμητή
ένταση

καστανά έως και μαύρα μαλλιάκατάλληλη για γκρίζα μαλλιά

Προσοχή:
• η βιολογική βαφή Ayluna δεν ενδείκνυται για ματόκλαδα και
φρύδια

Μάθετε περισσότερα
Πληροφορίες και tips

Αφαίρεση βαφής από το δέρμα
Σε περίπτωση που στέγνωσε η βιολογική βαφή πάνω στο δέρμα και
προκάλεσε αποχρωματισμό, αυτή αφαιρείται με ένα μείγμα από
λάδι και χυμό λεμονιού. Για την χρήση βαφής σε σκούρες
αποχρώσεις συνιστάται να προστατεύετε τις ρίζες με μια λιπαρή
κρέμα.
Αφαίρεση βαφής από τα υφάσματα
Η βιολογική βαφή είναι ένα φυσικό προϊόν. Έως και για δυο
εβδομάδες ακόμα μετά την βαφή ίσως τα μαλλιά να ξεβάψουν
ελαφρώς και να αφήσουν κάποια υπολείμματα σε ρούχα ή
κλινοσκεπάσματα. Επομένως προστατέψτε ρούχα και σκεπάσματα
όταν τα μαλλιά σας είναι υγρά.
Κάλυψη γκρίζων μαλλιών
Η βιολογική βαφή μαλλιών Ayluna ενδείκνυται για την βαφή γκρίζων
μαλλιών. Εάν το ποσοστό των γκρίζων μαλλιών είναι μεγαλύτερο
συνιστάται να γίνουν περισσότερες εφαρμογές της βαφής. Έτσι το
αποτέλεσμα βελτιώνεται κάθε φορά.
Λεύκανση ή άνοιγμα χρώματος
Μια λεύκανση ή άνοιγμα του χρώματος δεν είναι κατά κανόνα
δυνατόν με μια βιολογική βαφή, διότι αυτό γίνεται μόνο με τη χρήση
χημικών συστατικών τα οποία καταστρέφουν την δομή της τρίχας.
Και αυτό δεν είναι επιθυμητό.

Μίξη χρωμάτων
Όλες οι βιολογικές βαφές Ayluna μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ
τους.
Πρόσθετα
Οι βιολογικές βαφές Ayluna είναι μείγματα που αναμειγνύονται απλά
με ζεστό νερό. Επίσης μπορείτε να τις αναμείξετε με ζεστό τσάι.
Εφαρμογή της βαφής στη ρίζα
Οι βιολογικές βαφές μαλλιών Ayluna δημιουργούν λαμπερά μαλλιά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι με σωστή και τακτική χρήση τα μαλλιά
σας αποκτούν κατά μήκος ένα έντονο και ζωηρό χρώμα. Ιδανικές
για γκρίζα μαλλιά.
Χημικά βαμμένα μαλλιά και μαλλιά με περμανάντ
Οι συνηθισμένες βαφές μαλλιών, όσο και τα μαλλιά με περμανάντ
έχουν χημικά συστατικά και έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή
της δομής των μαλλιών. Γι αυτό μπορεί να υπάρξουν ανεπιθύμητες
αντιδράσεις όταν μια βιολογική βαφή μαλλιών έρθει σε επαφή με
χημικές βαφές ή και περμανάντ. Επίσης ούτε μετά από μια
επεξεργασία με βιολογική βαφή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν
χημικά προϊόντα. Κανόνας είναι: Κρατάμε απόσταση 10 λουσίματα
ή 14 μέρες απόσταση.

Εμπνευσμένα με αγάπη

Beauty Life
ΒΙ.ΠΕ Σερρών
2321056660
www.ayluna.gr
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Ayluna, βιολογικά καλλυντικά
που περιποιούνται το δέρμα και
προστατεύουν τα μαλλιά

