Бои за коса LOGONA
Цвят на косата преди боядисване

Светло
руса

Средно
руса

Светло
кестенява

Средно
кестенява

Тъмно
кестенява

30%
побеляла

Кремообразни бои
Медно русо
Есенни листа
Нуга браун
тициан
Тик

Прахообразни бои за коса
Със златисти оттенъци
Сламено русо
Сахара
Естествено
кафяво

С кестеняви оттенъци
Кестен
Орехово червеникаво-кафяво
Червен пламък

С червеникави оттенъци
Къна червена
Махагон
(Червено-кафяво)

С черни оттенъци
Кафява умбра
Черна (абанос)
Възможно е при отпечатването на тази схема, да има разминаване от действителните цветове.

Произведено в Германия
LOGONA Naturkosmetik
Hans Hansel GmbH
31020 Salzhemmendorf

Изключителен представител за България:
АРМИНА ООД
1504 София, бул. „Янко Сакъзов“ 50
тел./факс 02 9431511, info@armina-bg.com
www.armina-bg.com
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Растителни бои
за коса LOGONA
Сертифицирана
био козметика

• Без синтетични оцветители,
аромати и консерванти
• Без пероксиди, амоняк
и други химически съставки

Боите Logona
за най-красивите
естествени цветове
Здравата и блестяща коса ви отличава както
нищо друго. Тя подчертава вашата индивидуалност. Растителните бои Logona ви дават възможност да придадете нюанси или да подсилите
естествения цвят на вашата коса, а също така
да промените цвета, ако желаете.
Всичко това се постига без химически продукти,
които атакуват естествената структура на косъма.
Боите LOGONA са полу-трайни, за срок от 6-8
седмици, като цветът започва да избледнява
точно преди да се появи „ефектът на корените“.
При химическите бои цветът е траен и контрастира рязко с растящите бели корени на косата.

Различия с химическите бои
Химическите (оксидантни) бои първо отнемат
естествените пигменти на косата, а след това
създават новия цвят чрез химическа реакция,
която протича във вътрешността на косъма.
Косата, боядисана по химически начин, бързо
става безжизнена, чуплива, а краищата се
нацепват. Химическото боядисване е
перманентно.

Интензивен цвят, блясък и
обем
Растителните бои на Logona оцветяват нежно.
Натуралните пигменти не проникват в косъма, за
разлика от химическите бои, а го обгръща с фин
слой като го подхранва, защитава и съживява.
Био боите LOGONA имат стабилизиращ ефект
върху структурата на косъма.
Освен преливащи цветове, растителните бои
придават на косата обем и блясък по естествен
начин. Натуралните пигменти на косъма се запазват, като от комбинацията между вашия естествен
цвят и цвета на натуралната боя се получава един
бляскав цвят, характерен за този тип грижи за боядисване.
Боите LOGONA придават индивидуален и уникален цвят на косата.

Боите за коса
Logona са:
• сертифицирани био продукти от
Natrue и BDIH
• абсолютно безопасно полу-трайно
боядисване
• 100 % растителни
• не съдържат синтетични оцветители,
аромати или консерванти
• не съдържат пероксид, амоняк или
други химически вещества
Натурални съставки
Боите за коса Logona съдържат само натурални
съставки като къна от биологично
сертифицирано производство и много фино
смлени листа, плодове и кори, съчетани с
активни вещества като пшеничен протеин и
масло от жожоба.

Как се приготвят боите за
коса на прах Logona?
Сместа се активира като се добави гореща, но не
вряла вода, след което се нанася върху измита и
още влажна коса, като се започва от корените.

Интензивността на цвета
зависи от:
• Времето на действие (между 15 мин. и 2 часа, в
зависимост от цвета на вашата коса)

• Типа коса
Ако имате въпроси, свързани с избора на цветовия нюанс или начина на употреба, можете да се
обърнете към консултантите на АРМИНА.

Един прекрасен
резултат в три стъпки::
1. Подготовка на косата
с подготвителната маска
За оптимална подготовка на вашата
коса, Logona ви препоръчва да използвате подготвителната маска “Color Plus”.
Обогатена със зелена глина и екстракт
от листа от бреза, тя почиства косата от
остатъците от конвенционалните продукти за коса и от излишния себум. Тя
премахва нежно мъртвите клетки и позволява доброто хващане на натуралните пигменти върху косата.

2. Боядисване
Нанесете боята Logona с четка на линии, първо по корените, след това по
дължината на косъма. В зависимост от
първоначалния цвят на косата ви и интензивността на желания от вас нюанс,
времето на действие на боята на растителна основа е от 15 мин. до 2 часа.
Накрая изплакнете обилно косата,
докато водата стане прозрачна.

3. След боядисването: фиксатор
Поставен непосредствено след боядисването, фиксаторът не позволява оксидирането на боядисаната коса. Като невидим филм той обгръща и защитава
всеки косъм и гарантира дълготрайността на един блестящ цвят. Съдържа
масло от репей, бетаин и житни протеини.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:
Боите Logona и химическото боядисване
Може ли да се премине от химическо боядисване към боядисване с растителна боя? Да, може. След използване на
химически оцветители за коса (бои, обезцветители, продукти за светли кичури или изрусяване) и за да се подготви
максимално косата за боядисване с растителна боя, се препоръчва да се направят 1 или повече подготвителни маски
„Color Plus”, в зависимост от конкретния случай през седмиците, предхождащи боядисването.
Внимание: върху силно обезцветена коса боята „хваща“
много бързо. В случай на съмнение, можете да направите
предварителен тест върху кичур, както и да се консултирате с нашите специалисти.
Грижа за боядисване на коса Logona и побеляла коса
По принцип растителните бои за коса Logona са подходящи
за бели коси, но въпреки това боядисването с натурална боя
не може да доведе до магическо покритие на белите коси.

Кремообразна боя за коса
Logona – готова за употреба
Кремообразната боя за коса Logona допълва прахообразната боя Logona. Тази нова формула беше
разработена чрез концентрация на активни съставки, използвани при фитотерапевтичните медикаменти. Прилагането на тази процедура към растителните тинктури е резултат от изследванията на
Logona. Цветовете, получени чрез този метод са в
топлата гама и придават медни оттенъци. Кремообразните бои не позволяват силно потъмняване на
косата. В някои случаи те могат да се прилагат и
върху бяла коса.
Напълно е възможно да се смесят прахообразната
и кремообразната формули. По този начин се съчетават предимствата на прахообразната форма
(цялостна грижа за косата, способност за потъмняване на косата и създаване на оттенъци) с кремообразната формула (лъскавина, нюанси, плътност).

Шампоани с ефект
на оттенъци:
Шампоаните с ефект на оттенъци Logona съдържат
растителни екстракти. Те удължават срока на боядисването с растителна боя и подсилват естествения нюанс на вашата коса, но не са заместител на
боята за оцветяване.
Всички цветове, без черната са подходящи за побелели
коси. Трябва да знаете, че след боядисването бялата коса е
по-светла. Така че, ако побелелите коси са повече, резултатът ще бъде по-светъл цвят.
Нюансите НУГА БРАУН, СЛАМЕНО РУСО, САХАРА и ТИК са
подходящи за светла коса с или без бели коси.
За коса с кестеняв цвят, с наличие на бели коси, в началото
изберете цвят БРАУН УМБРА и не се колебайте да потърсите професионален съвет как да постъпите по-нататък.
*Нюансът ЧЕРНО не бива да се използва самостоятелно за
силно побелели или светло руси коси, тъй като съдържа
хлорофил, който може да създаде зеленикави или синкави
оттенъци на косата. За частично побелели коси с оригинален тъмно кестеняв или черен цвят е добре да се смесва
с други бои като МАХАГОН.
Важни предпазни мерки: – Боите за коса на LOGONA не са
предвидени за боядисване на тялото; – Растителните бои
LOGONA не позволяват изсветляване на косата.
Не използвайте тази боя за оцветяване на мигли и вежди.

