
Hiusten värjäys ja raskaus 

Jos värjäys raskauden aikana huolettaa suosittelemme juttelemaan asiasta oman lääkärin kanssa. Esimerkiksi Tanskassa 

kosmetiikan käyttöä suositellaan yleisesti vähentämään tai lopettamaan raskauden aikana. Cultivator’s valmistajana ei näe 

estettä värjätä Cultivator’s väreillä raskaana ollessa. 

Kasvivärin pysyvyyteen ja sävyyn vaikuttavat hiuksen kunto, hiuslaatu, ja aiemmat käsittelyt, mutta yllättävää kyllä myös 

mm. hormonit, mahdolliset lääkitykset sekä ihon pH voivat vaikuttaa värien käyttäytymiseen jonkun verran. Kollegani on 

hyvänä esimerkkinä parhaillaan raskaana ja hänen upea, kiiltävä, hennattu hiuksensa värjäytyy tällä hetkellä hieman 

vaaleammin kuin ei raskaana ollessa. Hän on kuitenkin tehnyt päätöksen jatkaa värjäystä. 

 

Usein kysyttyä kasviväreihin liittyen: 

Cultivator’s Organic Herbal Hair Color sarjan kasviväreillä saat upean sävyn ja kauniin kiillon hellävaraisesti ja täysin 

luonnollisesti.  Cultivator’s hiusvärit ovat 100 % luomusertifioituja ja ne valmistetaan luonnon kasveista kuten henna, 

indigo, cassia, amla ja hibiskus. Erityisenä piirteenä jokainen sävy sisältää lisäksi aloe veraa, joka tuo hiuksiin pehmeyttä ja 

vahvuutta. Kamomilla rauhoittaa hiuspohjaa ja ehkäisee ärsytystä. Sarjan väreillä on hyvä peittokyky ja värinkesto. Omat 

luomuviljelmät, moderni tuotanto sekä säännölliset laboratorioseurannat takaavat korkealaatuiset tuotteet. 

 

Hyvä tietää: 

 

• Lopullinen värjäystulos on aina yhdistelmä kasviväriä ja hiusten nykyistä väriä. Kasviväri ei läpivärjää hiusta vaan 

lopputulos syntyy hiuksen pinnalla. Tästä syystä hiusten oma pohjaväri vaikuttaa lopputulokseen, samoin hiusten 

kunto ja aiemmat käsittelyt. Pakkauksen kuva on aina suuntaa antava. Tee aina suortuvatesti ennen värin 

levittämistä kaikkialle hiuksiin – näin varmistat haluamasi lopputuloksen. 

• Jos hiuksesi on värjätty kemiallisesti, Cultivator’sin suositus on pitää 5-6 viikon tauko ennen värjäämistä 

Cultivator’s hiusväreillä. 

• Cultivator’s kasvivärit eivät sisällä kemiallisia hapetteita, joten ne eivät vaalenna hiusta. Kasviväreillä on kuitenkin 

mahdollista kirkastaa omaa vaaleaa sävyä, häivyttää tyvikasvua ja tuoda vaaleaan hiukseen uutta sävyä. 

Kemiallinen vaalennus kasvivärjäyksen jälkeen saattaa johtaa epätoivottuun lopputulokseen. 

• Harmaiden hiusten peittäminen tai tummemman sävyn saavuttaminen saattaa vaatia kahdesta kolmeen 

värjäyskertaa. Väri ei vahingoita tai riko hiuksia, joten voit värjätä uudestaan jo seuraavana päivänä. Odota 

kuitenkin värin kehittymistä vähintään 12 tuntia ennen toista värjäyskertaa. Kasviväri voi jatkaa kehittymistä ja 

muuttua intensiivisemmäksi ja syvemmäksi muutaman ensimmäisen päivän aikana. 

• Joskus värissä saattaa esiintyä pientä vihertävyyttä. Tämä vaikutus häviää normaalisti ensimmäisten päivien 

kuluessa värin asettuessa. Jos hiuksesi ovat kemiallisesti vaalennetut voi vihertävyys olla voimakkaampaa.  

• Saa käyttää haavaiselle tai ärtyneelle iholle. 

• Kasvivärit soveltuvat vain hiusten värjäämiseen. 

• Kasviväri ei tahraa ihoa pysyvästi. 

• Vältä hienojakoisen hiusvärijauheen hengittämistä värjäyksen aikana allergisen reaktion välttämiseksi herkillä 

henkilöillä. 



• 100g pakkaus sisältää: 4 värijauhepussia, värjäysmyssyn ja hansikkaat. Lyhyet hiukset1 pussi, puolipitkät hiukset 2 

pussia, pitkät hiukset 3 pussia, extrapitkät hiukset 4 pussia. 

• Värjäystä varten tarvitset: Hiustesi pituuden mukainen määrä värijauhepusseja, värjäyskulho (lasi, posliini), 

lämmintä vettä sekä sekoitukseen sopiva väline, esim. lusikka. 

 

Käyttöohjeet: 

Tee hiussuortuvatesti ennen varsinaista värjäystä. Näin varmistut lopputuloksesta. 

 

1. Varmista, että hiuksesi ovat erittäin puhtaat ja pyyhekuivat tai kuivat. Huomioi, että hiusten likaisuus/rasvaisuus ja 

kalvonmuodostavat hoitoaineet (kuten silikonipohjaiset tuotteet) tai muotoilutuotteiden jäämät voivat estää värin 

optimaalista muodostumista. Älä siis käytä värjäystä edeltävän pesun yhteydessä hoitoainetta tai vastaavia 

ainesosia sisältäviä shampoita. 

(Lisähuomio: Kuivat hiukset imevät väriä hanakammin, minkä johdosta Cultivator’s värin voi levittää myös kuiviin 

hiuksiin.) 

2. Suojaa vaatteesi asettamalla pyyhe olkapäillesi. Käytä pakkauksessa olevia suojakäsineitä. Ota valmiiksi 

sekoituslusikka ja sekoituskulho. Halutessasi voit käyttää värin levitykseen kaupoissa myytäviä värjäyssuteja, 

värjäyslastoja tai jopa puhdasta pullasutia. 

3. Sekoita värijauheeseen vähitellen lämmintä vettä (n. 35°C, n. 100 ml/annospussi) kunnes saat tasaisen, helposti 

työstettävän kermaisen massan. 

4. Levitä massa heti tasaisesti hiuksiin aloittaen tyvestä ja anna vaikuttaa 60-90 minuuttia värjäysmyssyn alla. 

Pidempi vaikutusaika tekee lopputuloksesta intensiivisemmän ja syvemmän. Tehostaaksesi vaikutusta voit 

halutessasi myös kääriä lämmittävän pyyhkeen värjäysmyssyn päälle tai istahtaa värin kanssa saunan lämpöön.  

Lisähuomio: Cultivator’s värit toimivat kuitenkin upeasti ilman saunan lämpöä ja värit on testattu ja kehitetty 

toimimaan sellaisenaan pakkauksen ohjeiden mukaisesti käytettynä. Tähän liittyen; Sanotaan, että henna voi olla 

aktiivisempi lämmössä, jolloin esimerkiksi ruskeissa sävysekoituksissa se voisi saunan lämmössä voimistua 

enemmän kuin Cultivator’sin suunnittelemassa värissä on tarkoitettu. 

5. Huuhtele lopuksi värimassa pois huolellisesti pelkällä vedellä. Väri kehittyy vielä 48 h jonka aikana shampoopesua 

ei suositella. 

6. Nauti kauniista väristä! 


