Viktig information om ekologisk hårfärg
Generellt: Det finns en del hårfärger som kallas ekologiska men som icke desto mindre innehåller
en rad kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön. Man kan säga att om en hårfärg
fungerar/färgar lika bra som en syntetisk hårfärg kan man räkna med att det finns kemi med i spelet.
Om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot hårfärg är det väldigt viktigt att kolla
ingredienslistan. Läs mer här: http://www.simplypure.se/pages.php?page=checklista-prod#ankare3

Begränsningar: Med Logonas krämhårfärger kan man aldrig uppnå en ton som är ljusare än den
egna hårfärgen – detta pga att Logonas hårfärger inte innehåller blekmedel (väteperoxid).
Hårfärgarna är semipermanenta och håller 2- 3 månader.
Det är svårt att få ett bra resultat/förutsäga vilken färg håret får om det finns mer än 30 % gråa
hårstrån. Testa därför alltid först, på ett ställe där det inte syns.
Man kan inte dölja en utväxt om håret är färgat med en syntetisk färg. Antigen får man vänta tills allt
syntetfärgen är borta eller kontakta en ekologisk frisör för hjälp. Det finns ungefär 20 ekologiska
frisörer i Sverige.

Rengöring: Det är ytterst viktigt att håret är ordentligt rengjort innan man applicerar hårfärgen.
Bästa resultatet fås med ett schampo som innehåller tvållera (tex rasul tvållera). Likaså kan man
förlänga hållbarheten med en efterbehandling som hjälper till att fixera färgen.

Resultat: Man skall alltid testa på en hårslinga först för att få reda på hur länge färgen ska sitta i
(varierar mellan en halv timme och två timmar). Generellt blir ljusa och gråa hårsrån ljusare än mörka
hårstrån pga att hårfärgarna supplerar den egna hårfärgen. Se färgkarta för hjälp
http://www.simplypure.se/file/import_files/fargkort.pdf.
Man kan få en mer hållbar hårfärg om man upprepar behandlingen inom en vecka. En tub räcker till
axellångt hår. En öppnad tub kan sparas och användas vid senare tillfälle.

