Produktvejledning

Først lidt om produkterne
Sanotint Classic og Sanotint Light hårfarve indeholder 0,01% - 2% kemiske farvestoffer.
Selvom vi laver vores produkter så skånsomme som det overhovedet er muligt, anbefaler vi at du tager en hudtest før brug af et Sanotint produkt. Hudtesten står beskrevet
på bagsiden af hårfarvepakken.
De kemiske stoffer, som eksempelvis p-phenylendiamine, trænger ind i hårstrået, hvor
de reagerer med resorcinol og det oxiderende stof Hydrogen Peroxid, som fungerer som “fremkaldervæske”. Når kemikalierne reagerer inde i hårstrået, vokser de så
de ikke kan trænge ud igen. Derved opnåes en permanent farve som ikke vaskes ud.
Sanotint Light serien indeholder ikke P-Phenylendiamine og af denne grund er hårfarven ikke en permanent hårfarve men en semi-permanent hårfarve, der vaskes ud i løbet
af 30-35 hårvaske.

Inden du for alvor går i gang
Vi anbefaler at du udfører en hårtest før farvningen. Bland en lille smule farvecreme og
fremkaldervæske i en farveskål og påfør farven på en hårtot - lad trække i 30 minutter.
Er du tilfreds med resultatet kan farvningen gennemføres.
Vi anbefaler endvidere at du vælger en farve der er tæt på din naturlige hårfarve og
så anbefaler vi at du vælger en nuance lysere, da farven ofte kan trække lidt mørkere
op. Desuden er det nemmere at acceptere en lysere nuance og hvis du ikke kan lide
det endelige resultat - eller fortryder - kan det forholdvis lettere gøres mørkere - end
omvendt.

Sådan gør du
Ved helfarvning af håret anbefaler vi at du starter med at farve hårbunden og herefter
resten af håret. Påfør farven i hårbunden med en pensel og lad dette trække i op til
10 minutter - herefter påfører du farven i resten af håret og så skal det hele trække
i yderligere 20 minutter. Tørre spidser kan ofte trække for mørkt op og derfor bliver
resultatet mest naturligt på denne måde.
Ved tørt, porøst, ødelagt eller permanentet hår skal proceduren ovenfor følges - men
lad kun farven (i hele håret) sidde i 5 minutter før der skylles ud og tjek farven med
korte mellemrum (hvert ½ minut).

