ILGNOTURĪGĀS, DABĪGO AUGU GĒLVEIDA MATU KRĀSAS
BEZ RESORCINOLA, AMONJAKA, PARABĒNA, GLUTĒNA, SPIRTA.
HERBATINT – ir maigs un reizē ļoti efektīvs veids, lai iegūtu skaistus, veselīgus un spēcīgus matus. Nokrāso matus veselībai visdraudzīgākajā veidā, piešķir Jūsu matiem
skaistu, dabīgu, mirdzošu toni un atjauno to struktūru. Matu krāsa ir piemērota arī jutīgai galvas ādai un trausliem matiem.
Tās sastāvā ietilpst aktīvi, organiski augu komponenti, kas rūpējas par matu un galvas ādas veselību: Alvejas ekstrakts, Baltās Limnantes zieda ekstrakts, Burvju lazdas
ekstrakts, Baltā bērza ekstrakts, Ehinācijas ekstrakts, Grieķu rieksts, Rabarbers, Hinīnkoka miza.
Iepakojums satur: 60 ml matu krāsas želeju, 60 ml attīstītāju, 1 cimdu pāri, Royal Cream kondicionieri 15 ml, Normalising šampūnu 15 ml, lietošanas pamācību.

Kas Jums būtu jāzina pirms matu krāsošanas!
Iespējama alerģiska reakcijas pat uz dabīgiem augiem vai ja agrāk bijusi alerģija
uz Hennu, tādēļ iesakām pirms matu krāsas uzklāšanas, to testēt uz ādas:
1. zirņa lieluma apmērā, sajauciet HERBATINT krāsu un attīstītāju;
2. uzklājiet to uz tīras, sausas ādas (aiz auss vai rokas iekšpusē, elkoņa locītavā);
3. paturiet 48 stundas uz ādas, nemazgājot testēšanas vietu visu šo testēšanas
laiku. Ja pa šo testēšanas laiku ir radusies jebkāda alerģiska reakcija (apsārtums,
stipra nieze vai uztūkums), tad nelietojiet šo produktu. Nomazgājiet apstrādāto
vietu ar vēsu ūdeni.
! Nepieļaujiet matu krāsas nokļūšanu bērnu rokās. Nekrāsot matus bērniem līdz
16 g. vecumam. Nekrāsot uzacis, bārdu.
! Ja ir ilgviļņi, nav ieteicams mainīt gaišāku matu toni par pašreizējo. Pēc ilgviļņu
ielikšanas ieteicams nogaidīt 15-20 dienas, lai varētu atkal krāsot matus, jo ilgviļņi
novājina un sabojā matu struktūru.
! Mati, kuri iepriekš krāsoti tumšās krāsās, dažreiz grūtāk pārveidojami gaišāki,
jo tumšajās krāsās atrodas vairāk pigmentu, tas panākams pakāpeniski.
! Gaiši brūnos vai riekstu krāsas matus var nokrāsot gaišākus par 1-2 toņiem.
! Matu krāsu rekomendējam atjaunot uz saknēm pēc 4-5 nedēļām, pārējos matus
pēc vajadzības. Lai nedaudz starp posmā starp krāsošanu atjaunotu matu krāsu,
pievienojiet HERBATINT šampūnam + – 10 ml sagatavotu krāsu un attīstītāja
maisījumu 1:1. Ieputojiet vienreiz izmazgātos matos un noturiet 5-10 min.
Tas neiedarbosies uz ataugušiem matiem pie saknēm.
! Nemazgājiet matus pirms matu krāsas uzklāšanas. Ja mati ir mazgāti ar
šampūnu divi vienā (šampūns un kondicionieris) vai, ja ir būts baseinā, ja mati ir
apstrādāti ar matu želeju, vasku, rūpīgi izmazgājiet matus un izžāvējiet. Tikai tad
veiciet matu krāsošanu.
! Krāsošanas procesā matu krāsas tonis atšķirsies no iecerētā matu toņa, taču tas
neietekmēs iecerēto gala rezultātu.
! Matu krāsošanas laikā izvairieties no roku un drēbju saskarsmes
ar krāsu, lietojiet cimdus, kas atrodas HERBATINT krāsas iepakojumā.
Apklājiet plecus ar orģinālo HERBATINT apmetni vai izmantojiet dvieli, lai
nesabojātu drēbes.
! Neļaut krāsai uzšļakstīties uz sejas, acīm u.c., ja tas noticis, rūpīgi un
nekavējoties noskalojiet matu krāsu ar tīru ūdeni.
! Atkarībā no Jūsu matu biezuma, garuma un porainības, HERBATINT krāsa
var pietikt 1-2 krāsošanas reizēm. Īsiem matiem 30 ml krāsa + 30 ml attīstītājs.
Pusgariem līdz pleciem 60 ml krāsa + 60 ml attīstītājs. Gariem matiem
80 ml-120 ml + atbilstoši attīstītājs (1:1).
! Ievērojiet krāsas iedarbības laiku, ne mazāk un ne vairāk kā 40 min. Sākiet
matus krāsot no saknēm un īpaši ar vietām, kur vairāk sirmi mati (šajās zonās
krāsu klāj bagātīgāk), kad pabeigta matu sakņu krāsošana, ja krāso pirmo reizi,
visu krāsu notur 40 min. Ja krāso atkārtoti ar HERBATINT, tad noklāj matu saknes,
notur pilnas 30 min. (pēc uzklāšanas) un uz pārējiem jau iepriekš krāsotajiem
matiem krāsu klāj vēl tikai uz 10 min. Kad visur uzklāts, pamasējiet matu saknes
un matus, viendabīgam krāsu pārklājumam.
! Neķemmējiet matus krāsošanas laikā.
! Krāsas iedarbības laiks var būt īsāks (+/– 20 min.), ja mati ir bojāti, balināti,
poraini, apstrādāti ar ilgviļņiem vai izbalējuši saulē. Izņemot sirmus matus.
! Pēc krāsošanas izskalojiet matus, sadaliet šampūna paciņu 2 daļās un 2 reizes
saputojot izmazgājiet matus no krāsu atlikuma.
! Pirms balzāma uzklāšanas nosusiniet matus ar dvieli un masējot uz matiem
klājiet Royal Cream kondicionieri. Noturiet vismaz 5 min. Pēc kondicioniera
iedarbības mati jāizskalo!
Ar HERBATINT krāsām Jūs varat izvēlēties jau gatavu, sev piemērotāko
toni, vai pieiet radoši krāsošanas procesam un sajaukt dažādus matu
krāsu toņus – izveidojot sev īpaši vēlamo toni.
«C» sērijas matu krāsas ir «krāsu korektors», kas koriģē sarkano un dzelteno
nokrāsu.
«N» sērijas matu krāsas no 1N līdz 8N nokrāsos sirmos matus;
• krāsas 8N, 9N un 10N var padarīt tumšus matus gaišākus tikai par 2 toņiem.
Lūdzu ņemt vērā, ka ar šīm krāsām nav iespējams iegūt pilnīgi baltus – blondus
matus. Visiem, kas vēlas maksimāli gaišu krāsu, ieteicams krāsu tonis 10N –
platīnblonds, kuru var papildināt ar 10 ml 7C – pelēki blonds, piem. (60 ml 10N
+ 10 ml 7C) matu nokrāsa iegūs viegli pelēku toni. Lai iegūtu efektīvu sirmo matu
nokrāsošanos ar Zeltīto, Sarkanbrūno, Vara vai Pelēko matu krāsu toni, iesakām
sajaukt sekojoši:
• ja sirmie mati ir vairāk par 20%, tad sajauciet šādās proporcijās: 20 ml viens no
matu toņiem (Zeltītie no 4D līdz 7D, Sarkanbrūnie no 4M līdz 7M, Vara no 4R līdz

8R, vai Pelēkie 4C un 7C) + 40 ml dabīgo matu toni 1N līdz 10N + 60 ml attīstītājs.
Piemēri: 20 ml 4R – vara kastaņu (krāsa pēc Jūsu izvēles) + 40 ml 4N – kastaņu
(attiecīgs dabīgā toņa numurs) + 60 ml attīstītāju;
• ja sirmie mati ir 50% apmērā un vairāk, tad: 30 ml viens no matu toņiem
(Zeltītie no 4D līdz 7D, Sarkanbrūnie no 4M līdz 7M, Vara no 4R līdz 8R, vai
Pelēkie 4C un 7C) + 30 ml dabīgā matu krāsa 1N līdz 10N + 60 ml attīstītāja. Jo
procentuāli vairāk ir sirmo matu, jo procentuāli vairāk pievienojat «N» sērijas
krāsu, izņemot 10 N.
Matiem, kuri ir pavisam maz vai nemaz nav sirmi, Zeltītie, Sarkanbrūnie,
Vara vai Pelēkie matu toņi nav jāsajauc ar dabīgo (N toņu) pamatkrāsu.
! Centieties sirmo matu zonā matu krāsu ieklāt atkārtoti, pastiprinot krāsošanas
efektu.
• Ar šīm krāsām Jums ir iespēja veikt saudzīgu un ļoti iedarbīgu matu tonēšanu,
kas atjaunos un paspilgtinās matu toni. Rīkojaties šādi: piemēram vidēji gariem
matiem, sajauciet 20 ml matu krāsu + 20 ml attīstītāju + 40 ml Normalising
Shampoo, klājiet mitros matos un kārtīgi visu saputojiet. Paturiet 10 minūtes
un izskalojiet. Vēlreiz izmazgājiet ar šampūnu, obligāti nosusiniet matus un
ieklājiet Royal Cream Conditioner, turiet vismaz 5 minūtes.

HERBATINT LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Jūsu matiem jābūt sausiem un nemazgātiem!
1. Plastmasas vai stikla traukā, sajauciet Jūsu matu garumam un apjomam
piemērotu un pietiekamā daudzumā HERBATINT matu krāsas gēlu un attīstītāju.
Ja neizlietojat matu krāsu vienā lietošanas reizē, tad aizskrūvējiet pudelītes
ar saturošiem produktiem un saglabājiet tās nākošai lietošanas reizei.
Produkti nedrīkst būt sajaukti savā starpā glabāšanas periodā!
2. Ar birstīti ieklājiet maisījumu uz sausiem un nemazgātiem matiem. Sākot ar
matu saknēm un īpaši sirmām zonām kur krāsa jāklāj nedaudz biezākā slānī.
Ja mati iepriekš ir bijuši krāsoti ar HERBATINT:
Uzklājiet maisījumu uz ataugušajām matu saknēm un paturiet to, lai matu krāsa
iedarbojas 30 minūtes.
Atlikušo maisījumu uzklājiet uz pārējiem matiem un paturiet to, lai matu krāsa
iedarbojas 10 minūtes. Kopējais krāsas iedarbības laiks ir 40 minūtes.
Ja mati iepriekš nav krāsoti: uzklājiet un iemasējiet maisījumu matos sākot no
matu saknēm līdz matu galiem.
Neķemmējiet matus, bet maigi ar rokām pamasējiet! Paturiet matu krāsu
40 minūtes, lai tā pilnībā iedarbotos.
Pēc matu krāsas iedarbības laika, rūpīgi izskalojiet matus, kamēr ūdens
kļūst pilnīgi tīrs no matu krāsas. Nosusiniet matus un lietojiet ROYAL CREAM
CONDITIONER.

Novēlam, lai šī īpašā matu krāsa Jūs iepriecina!
Normalising Shampoo 260 ml
Dziļi attīrošs šampūns ar alvejas ekstraktu, sniedz matiem elasticitāti un piešķir
veselīgu spīdumu. Piemērots visiem matu tipiem. Ievērībai: pēc mazgāšanas
ar šampūnu Jūsu mati pēc taustes paliks stīvi «cieti», jo šampūns atver matu
kutikulas. Tas nodrošina kondicioniera aktīvo vielu maksimālu uzņemšanu
un matu piepildīšanu, kā rezultātā pēc šampūna lietošanas un kondicioniera
noturēšanas mati iegūst izteiktu elasticitāti, plastiskumu un veselīgu struktūru.
Labākam rezultātam: pēc šampūna lietošanas, kārtīgi nosusiniet matus!
Ieklājiet Royal Cream Conditioner, paturiet 5 minūtes un pēc tam izskalojiet.

Royal Cream Conditioner 260 ml
Intensīvas iedarbības kondicionieris, kas pēc matu mazgāšanas ar Normalising
Shampoo noslēdz mata kutikulu un uzlabo matu struktūru. Aizkavē matu galu
šķelšanos, baro sausus, nedzīvus un novājinātus matus. Atjauno matu stiprumu,
piešķir tiem dzīvīgumu pēc krāsošanas vai mazgāšanas.
Labākam rezultātam: lietot pēc Normalising Shampoo. Izskalojiet matus
no šampūna, kārtīgi nosusiniet, ieklājiet kondicionieri visā matu garumā,
īpašu uzmanību pievēršot matu galiņiem, atstājiet, lai iedarbojas 5 minūtes.
Pēc iedarbības laika izskalojiet.
HERBATINT oﬁciālais izplatītājs Latvijā:
SIA BONCOS Vairumtirdzniecība/mazumtirdzniecība
Veikals – interneta veikals Torņa iela 4, korpuss 3A-102, Rīga, LV-1050, Latvija.
E-pasts: sales@boncos.lv
Tālr.: 28625282

