NÁVOD A DŮLEŽITÉ INFORMACE K APLIKACI
PŘÍRODNÍ BARVY NA VLASY RADICO

Permanentní výzkum, otevřená mysl ke zkoušení nových věcí, znalosti staré Ajurvédy a pokora vůči
přírodě, kterou my lidé nemůžeme nikdy ovládnout. To jsou stavební kameny, kterými si experti z Radico
dláždí cestu k úspěchu. Pod vizionářským vedením Sanjeeva Bhatta, zakladatele a ředitele značky, Radico
už od roku 1992 pokořuje stále nové vrcholy v pohoří přírodní péče o vlasy. Všechny produkty jsou
zásadně jen v BIO kvalitě, což dokládá uznávaný certifikát Cosmos Organic.
Tohle není jen barva. Je to léčivý rituál, který vaše vlasy zahrne dosud nepoznanou péčí. Lesklé, silné,
zdravé navenek i uvnitř. Takové budou vaše vlasy, když je spojíte s přírodou namísto umělých a
chemických přípravků.
_________________________________________________________________________________

PŘÍPRAVA PŘED BARVENÍM


Umyjte si vlasy těsně před aplikací barvy přírodním šamponem a vysušte ručníkem.
Nepoužívejte žádný kondicionér, oleje ani jiné vlasové prostředky. Tento krok je naprosto klíčový
pro dosažení nejlepších výsledků.



Vlasy musí být před aplikací opravdu čisté a bez jakýchkoli olejů, stylingových produktů, gelů a
dalších přípravků jako je kondicionér. Na rozdíl od chemických přípravků, které narušují a poškozují
vlasy tím, že pronikají do jejich struktury, Radico barvy tvoří obal kolem vlasu. To je důvod, proč
bude účinek nejlepší, když budou vlasy čisté.

PŘÍPRAVA BARVY
Použijte množství prášku podle délky vašich vlasů:
Krátké vlasy:
Vlasy po ramena:
Dlouhé vlasy:

20 g až 30 g
40 g až 60 g
70 g až 100 g



Použijte horkou vodu o teplotě zhruba 60 °C až 70 °C. Doporučuje se používat běžnou pitnou vodu.



Postupně po troškách přilévejte do prášku horkou vodu a v plastové nebo skleněné misce dobře
promíchejte. Ideální konzistence by měla připomínat jogurt nebo kečup. Vyvarujte se používání
kovové misky nebo jiného kovového náčiní.

APLIKACE BARVY


Po důkladném umytí a vysušení vlasů (můžete je vysušit jen ručníkem a nechat proschnout)
začněte barvu aplikovat do mírně vlhkých vlasů. Začněte u kořínků a postupujte po celé délce
vlasů. Použít můžete štětec, nebo barvu nanášet přímo rukama. Ujistěte se, že jsou důkladně
pokryta všechna místa. Na závěr můžete ještě zbytek pasty vmasírovat přímo do skalpu.



Na velmi krátké nebo hodně prošedivělé vlasy a náchylné oblasti jako například kouty, použijte
silnější nános hustší pasty. Toho docílíte tím, že na závěr do pasty přidáte trochu prášku navíc a
aplikujete extra vrstvu.



Těsně po nanesení veškeré připravené pasty použijte fén a foukejte si na vlasy horký vzduch
po dobu 1-2 minut. Poté vlasy zakryjte přiloženou čepicí. Fén můžete použít opakovaně ještě

dvakrát až třikrát, s rozestupy 15-20 minut (ochrannou čepici si už nechte nasazenou). Tento
postup s fénem je pouze volitelný, ale doporučujeme ho, protože působení tepla pomáhá aktivovat
složky obsažené v rostlinách a tím zesílit barvicí proces.
DOBA PŮSOBENÍ




Po aplikaci barvy vždy zakryjte vlasy přiloženou čepicí.
Barvu nechte na vlasech působit minimálně 60 až 90 minut.
Šedivé vlasy vyžadují delší dobu působení barvy. Čím déle barvu na vlasech necháte, tím
intenzivnější bude výsledek. Doba působení může být tak až 3 hodiny i více.

OPLACHOVÁNÍ


Nakonec opláchněte vlasy tekoucí vodou, bez použití šamponu. Oplachujte, dokud nebude
voda tekoucí z vlasů čirá. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nepoužívat šampon
ani kondicionér alespoň dalších 24 hodin. Pokud je to ale nutné, doporučujeme použít výhradně
čistě přírodní produkty.

__________________________________________________________________________
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ


Chemické barvy na vlasy obvykle doporučují nepoužívat šampon před aplikací barvy. Radico je
ale 100% přírodní a bez chemických přísad, proto je naopak velmi důležité umýt vlasy
šamponem těsně před aplikací.



Pro namíchání barvicí pasty použijte vodu o doporučené teplotě (60 °C až 70 °C). Studená voda
nedokáže aktivovat působení bylin, moc vařící voda naopak naruší jejich účinky. Vodu ve
správné teplotě můžete připravit smícháním stejného množství úplně vroucí vody a vody
o pokojové teplotě.



Barvicí pasta by měla mít konzistenci připomínající jogurt nebo kečup. Neměla by být příliš
hustá ani příliš řídká. Velmi řídká pasta nepokryje dostatečně všechny vlasy a bude z nich
klouzat. Vždy si raději uchovejte malé množství prášku na případnou korekci hustoty.



Barvicí pastu aplikujte ihned po její přípravě.



Pokud máte krátké nebo středně dlouhé vlasy a nepoužijete všechen prášek na jedno barvení,
uchovejte zbytek prášku v utěsněné nádobě nebo v sáčku utěsněném klipem.



Pro co nejlepší výsledky vždy použijte alespoň minimální množství prášku doporučené pro vaši
délku vlasů. Jen tak získáte dostatečné množství pasty pro pokrytí všech vlasů. Pokud máte
vlasy hodně husté, použijte spíše větší množství prášku, než je předepsané minimum.



Po aplikaci barvicí pasty vlasy rozhodně nečesejte. Barvu byste tak z vlasů odstranili.



Pokud provádíte barvení poprvé, doporučujeme provést druhou aplikaci po 24 hodinách. Tak
lépe dosáhnete požadovaného odstínu.



Barva vždy ještě nějakou dobu na vlasech působí. Bude tmavnout následujících několik
dní (3 – 5 dní).



Radico barvy jsou vyrobeny z BIO bylin, proto můžete aplikaci opakovat v libovolných
intervalech, jak často chcete. Opakované používání postupně zesiluje výsledný odstín.



Radico barvy můžete klidně aplikovat i na vlasy dříve ošetřované chemickými přípravky,
barvené chemickými barvami, nebo na zničené vlasy.



Radico barvy jsou 100% přírodní a jsou vyrobeny pouze z BIO rostlin. Výsledek tak může být v
porovnání s nešetrnými chemickými barvami jemnější. S opakovanou aplikací je efekt
výraznější.



Úplně první aplikace nemusí přinést optimální výsledek, pokud jsou vaše vlasy
poškozené používáním chemických barev, nebo jsou hodně zničené/nezdravé. V takových
případech může být nezbytné opakovat aplikaci ještě jednou nebo dvakrát po sobě, vždy v
intervalu 24 hodin.



Radico barvy jsou také přírodní léčebnou kúrou a chovají se jako semi-permanentní barvy na
vlasy. Vysoce doporučujeme provádět minimálně dvě aplikace měsíčně. Díky tomu budou
vaše vlasy stále krásně silné a lesklé.



Výsledky se mohou lišit člověk od člověka, v závislosti na barvě vašich vlasů před aplikací a
také na zdraví a kvalitě vašich vlasů.



Radico barvy v žádném případě nijak nepoškozují a nevysušují vlasy ani pokožku hlavy.



Před úplně prvním použitím doporučujeme provést test na jednom pramínku vlasů.



Ve velmi ojedinělých případech se může stát, že po aplikaci odstínu Černé na šedivé vlasy, se
vlasy zabarví lehce do fialova. V následujících 48 hodinách by ale měl odstín sám od sebe
zčernat. Pokud se tak nestane, aplikujte na vlasy přírodní Hennu. Poté budou vaše vlasy černé.



Ve velmi ojedinělých případech se může stát, že po aplikaci odstínu Hnědé na šedivé vlasy, se
vlasy zabarví lehce do oranžova. V následujících 48 hodinách by ale měl odstín sám od sebe
zhědnout. Pokud se tak nestane, aplikujte na vlasy přírodní Indigo. Poté budou vaše vlasy
hnědé.



V případě, že máte odbarvené vlasy, může být odstín po první aplikaci Radico barvy lehce
nazelenalý. V tom případě opakujte druhou aplikaci po 24 hodinách. Tak dosáhnete již
požadovaného odstínu.

S láskou dováží: Econea s.r.o., Plzeňská 157/98, Praha 5, 150 00, www.econea.cz, telefon 226 633 542, email info@econea.cz

