
PRIPOMOČKI, KI JIH SVETUJEMO, KO SE LOTIMO BARVANJA LAS DOMA: 
Majica za zaščito. Oblečemo staro majico, ki je ni škoda. Posodica za 
pripravo mase za barvanje las. Naj ne bo kovinska. Izberemo keramično 
ali stekleno. V prostorni posodici z dovolj visoko steno je mešanje 
enostavnejše. Metlica za stepanje. Srednje velikosti in po možnosti 
silikonska. Z njo najlažje in najhitreje pripravimo gladko maso za barvanje 
las. Čopič z dolgim držalom za lažje obračanje pramenov las med 
barvanjem. Zaščitne rokavice. PVC rokavice so priložene, bolj praktične 
pa so take iz lateksa, ker se oprimejo prstov. PVC folija za živila. Topla 
zimska kapa, najbolje taka s podlogo.

Barvo nanašamo na čiste, sveže umite lase, pri čemer po šamponiranju  
ne uporabimo balzama. Tudi olja in ostanki drugih, trdovratnejših oblog, 
ki jih na laseh puščajo sredstva za oblikovanje las, poslabšajo delovanje 
naravne barve. Maso nanašamo na vlažne lase, ki jih dobro otremo z brisačo.

PRIPRAVA:
Priporočena količina rastlinskega prahu:
•  30–50 g za kratke lase
•  60–90 g za srednje dolge lase (do ramen)
•  100–150 g za dolge lase (do sredine hrbta)    

POMEMBNO: Ustrezna količina rastlinskega prahu ni odvisna samo 
od dolžine las, ampak tudi od tega, ali barvamo celotno dolžino las ali 
samo narastek, pa tudi od gostote in debeline las. Še posebej takrat, 
kadar prekrivamo sive lase, morajo biti ti popolnoma prepojeni 
in prekriti z barvo. Zato je pomembno, da priporočeno količino 
rastlinskega prahu temu ustrezno prilagodimo. Če ne porabimo celotne 
količine rastlinskega prahu, iz vrečke iztisnemo zrak, jo dobro zapremo 
in shranimo tako, da ni izpostavljena neposredni svetlobi in toploti.

Ustrezni količini rastlinskega prahu za barvanje las 
dodamo vodo, segreto med 60 in 70 °C (30 g rastlinskega 
prahu prelijemo s približno 1 dl vode).

Oglejte si video posnetek, ki prikazuje, kako gosta mora biti 
zmes rastlinskega prahu in vode, ki jo nanesemo na lase: 
•  www.radico.si/video
•  www.facebook.com/radico.si

Če je zmes preredka, dodamo še malo rastlinskega prahu, če je pregosta, 
pa še malo vode. Z metlico mešamo toliko časa, da dobimo gladko 
zmes, podobne konsistence, kot sta jogurt ali kečap. Zmes mora biti 
enostavna za nanašanje. Ne sme biti ne pregosta ne preredka (raje pa 
bolj gosta kot redka, da nam v času učinkovanja ne bi kapljalo z lasišča).

NANOS:
Pripravljeno mešanico rastlinskega prahu in vode 
začnemo nanašati na lase takoj, ko jo pripravimo.  
Če jo pustimo stati, oksidira in rezultat ni dober. Maso 
še toplo nanesemo na čiste in rahlo vlažne lase. 
Z barvanjem vedno začnemo pri narastku. Šele ko 

pobarvamo ves narastek, barvo enakomerno nanesemo še po preostali 
dolžini las do konic. Za uspešno prekrivanje sivih las moramo maso 
nanesti v obilnem sloju, tako da so lasje popolnoma prepojeni in prekriti 
z barvo.

NASVET: Če imamo dolge lase, lahko maso, s katero barvamo lase, 
pripravimo v treh delih, zato da je barva ob nanosu na lase še topla. 

UČINKOVANJE:
Ko zaključimo z barvanjem, lase tesno ovijemo s prozorno 
PVC folijo za živila (ne z aluminijasto!) in uporabimo 
priloženo PVC kapo. V času učinkovanja morajo biti lasje 
in lasišče na toplem. Lasem lahko dovajamo toploto 
s sušilcem las, veliko bolje in enostavneje pa je na glavo 

nadeti toplo, podloženo zimsko kapo. Barvo pustimo na laseh najmanj 
uro in pol (90 minut), raje pa dlje. Za dosego optimalnega rezultata in 
intenzivnejšega odtenka  pustimo barvo učinkovati tri ure (180 minut).

IZPIRANJE IN ZAKLJUČEK:
Po koncu učinkovanja lase in lasišče temeljito umijemo 
pod tekočo vodo. Ko barvo izperemo z las, ne uporabimo 
šampona, razen če je nujno.  Barva bo obstojnejša, če 
prvih nekaj dni po barvanju na lase ne nanašamo šampona 
in balzama. S tem barvi omogočimo, da se lažje razvija. Če 

je mogoče, umite lase samo posušimo in se vsaj naslednjih 24 ur izognemo 
tudi uporabi kozmetičnih sredstev za oblikovanje las. Vso odvečno barvo 
bomo z las dodobra izprali šele s prvim šamponiranjem po barvanju las.

NASVET: Šamponiranje po barvanju se zdi najbolj nujno takrat, kadar 
lase pobarvamo z indigom oziroma če izbrani odtenek vsebuje velik 
delež indiga (takšni odtenki so: Mehko črna, Vijoličasta in Temno 
rjava). S šamponiranjem preprečimo morebitne madeže na svetlem 
tekstilu, ki nastanejo predvsem, kadar nam je toplo in se potimo. Če 
je le možno, pa šampon raje uporabimo vsaj en dan po barvanju.

DOBRO JE VEDETI:
• Po prvem barvanju sivih las, pa tudi kadar so lasje zelo poškodovani in 

v slabem stanju zaradi uporabe kemičnih sredstev v preteklosti, še ne 
dosežemo optimalnega rezultata. V takem primeru je treba postopek 
ponoviti še enkrat ali dvakrat. Med prvim in drugim barvanjem 
oziroma med drugim in tretjim barvanjem mora miniti najmanj 24 ur, 
priporočamo pa, da mine vsaj teden dni. Barva se namreč na laseh 
razvija še nekaj dni po barvanju. Ko dosežemo želeno barvo po celotni 
dolžini las, barvamo samo še narastek – redno, na tri do štiri tedne. 

• Šampon, ki ga uporabljamo za redno umivanje las, naj bo naraven in 
nežen. Agresivni sintetični šamponi poslabšajo obstojnost naravne barve. 
Za umivanje las neposredno pred barvanjem priporočamo ritho.

• Rastlinski prah za barvanje las lahko uporabimo tudi na trajno skodranih 
laseh ali na laseh, ki so bili predhodno barvani s kemičnimi barvami.

• Če rastlinski prah za barvanje las uporabimo po nanosu kemičnega 
sredstva za razbarvanje las, lahko lasje dobijo zelenkast pridih. Barvanje 
ponovimo čez 24 ur. Kasneje pa še tolikokrat, dokler zelenkast pridih 
popolnoma ne izgine (še največ dvakrat).

• Med barvanjem las moramo nositi zaščitne rokavice iz PVC ali lateksa, da 
nam barva ne obarva nohtov.

• Rastlinski prah za barvanje las COLOUR ME ORGANIC je 100 % naraven 
in ekološki. Proizvajajo ga izključno iz indijskih rastlin, ki jih uporabljajo 
tudi v ajurvedi – več kot 5000 let stari vedi o naravnem zdravljenju. Po 
prvem barvanju utegne biti rezultat blažji v primerjavi z učinkom,  
ki ga dosežemo s kemičnimi barvami za lase, česar ne jemljimo kot 
slabost, ampak se raje osredotočimo na dobrodejnosti Matere Narave. 
Bodimo potrpežljivi in uživajmo v vse boljših rezultatih, ki jih bomo 
dosegali  z redno uporabo.

• Čeprav je izdelek 100 % naraven, osebam, ki so občutljive ali alergične na 
kakršnekoli rastline (ti primeri so sicer redki), iz previdnosti svetujemo, 
da pred uporabo izdelka na manjšem predelu kože opravijo test 
občutljivosti.

• Rezultat po barvanju las s 100 % naravnim rastlinskim prahom se 
razlikuje od posameznika do posameznika, saj je učinek odvisen od 
trenutne barve, stanja in lastnosti naših las. Da bi natančno vedeli, kakšno 
barvo lahko pričakujemo po barvanju, pred barvanjem celotne dolžine 
las naredimo test na pramenu las.

• Ker nekateri odtenki vsebujejo kano, ki je adstringentna, hladi telo 
in znižuje telesno temperaturo (kot npr. pravi čaj), se v obdobju 
nosečnosti iz previdnostnih razlogov odsvetuje uporabo tega izdelka.

• V izjemnih primerih se iz različnih razlogov lahko zgodi, da po nanosu 
črne barve (odtenek Mehko črna) dobimo vijoličen odtenek ali da po 
nanosu rjave barve (odtenek Rjava) dobimo oranžkast odtenek. Če 
dobimo vijoličen odtenek, lase pobarvamo s 100 % kano; tako bomo 
dobili temnejši, bolj črnkast odtenek. Če dobimo oranžen odtenek, lase 
pobarvamo s 100 % indigom; na ta način se znebimo oranžnega odtenka.

UVOZ IN DISTRIBUCIJA:
Katarina Šeme, s.p., Mivka 12A, 1000 Ljubljana. 
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