
P R O D U K T O V É  L I S T Y

W W W . N A T U B E A . C Z

Cassia

K přípravě budete potřebovat:

Cassii (množství upravte podle potřeby),
horkou vodu nebo vodu pokojové teploty (opět podle potřeby),
jablečný ocet či květ ibišku pro metodu, kdy se cassia zalije vodou pokojové
teploty a nechá se odležet 6 – 12 hodin. Čím je voda teplejší, tím kratší doba
stačí.

Cassia podporuje regeneraci vlasů a pečuje o pokožku hlavy. Vytvoříte z ní skvělý
vlasový zábal. Platinové blondýnky a majitelky šedivých vlasů si s její pomocí mohou
obarvit vlasy do jemně zlatavého odstínu. Míchat ji můžete i s dalšími rostlinnými
barvami. Využijete ji na míchání plavé a jahodové blond. V některých případech se hodí
i na míchání hnědých rostlinných barev. A samozřejmě i pro zrzavé a medové tóny.
Vždy ale záleží na vašem podkladu. Tento produkt najdete ZDE.

Postup
 Studený způsob míchání: smíchejte cassii s kyselou tekutinou pokojové teploty,
typicky například s citronovou šťávou (a vodou), tak, abyste vytvořili pastu
konzistencí podobnou bramborové kaši. Nechte namíchanou směs přes noc
zakrytou pod igelitem při pokojové teplotě cca 21 °C. Pokud chcete zmírnit tónovací
schopnosti cassie, zalijte ji jen vodou pokojové teploty a po chvíli rovnou použijte. 
 Teplý způsob míchání: cassii zalijte vodou o teplotě cca 70 °C, dobře promíchejte a
ihned nanášejte na vlasy. Nemusíte nic přidávat ani směs ohřívat.
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Použití
Po nanesení masky z cassie doporučujeme masku zakrýt, například igelitovou fólií a
ručníkem. Po skončení doby působení důkladně opláchněte vodou a zafixujte kyselým
oplachem (například voda + citron) Můžete použít i kondicionér, ale doporučujeme
vlasy nešamponovat. Umyjte mycím prostředkem (šampon, živá péče) až po 48 a více
hodinách. Cassia obvykle nebarví, ale světlé vlasy může lehce tónovat do zlatava. 

INCI
Cassia obovata (cassia)
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https://www.natubea.cz/
https://www.natubea.cz/natubea-rostlinne-barvy/cassia/
http://www.natubea.cz/pece-kondicionery/

