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Często chcąc oszczędzić czas i pieniądze decydujemy się na zmianę koloru włosów w domu, oczekując, że
efekt będzie wyglądał tak, jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego.Bardzo łatwo jest jednak popełnić szereg
błędów, które nie tylko sprawią, że uzyskany kolor spełni nasze oczekiwania, ale też zniszczy włosy.
Zobacz jakich błędów należy unikać i pamiętaj jeżeli nie jesteś przekonany co do swoich umiejętności zdaj się
na profesjonalistę. Pożądany rezultat uzyskasz dzięki fryzjerom korzystającym z produktów Mila Professional
farb Milaton gwarantujących głęboki, żywy i trwały koloru oraz zdrowy wygląd włosów.
1. Odznaczający się odrost
Farbując włosy samodzielnie bardzo trudno jest dobrać tak farbę, aby kolor włosów był jednolity na całej
długości. Włosy pokryte kilka tygodni wcześniej farbą, w inny sposób przyjmą jej pigment niż odrost
z reguły będą zbyt mocno przyciemnione, a odrost pozostanie jaśniejszy. Należy pamiętać, że farba nigdy nie
rozjaśni włosów wcześniej farbowanych zadziała ona jedynie na pigmenty naturalne, czyli włosy
niefarbowane wcześniej. W przypadku obecności na włosach pigmentów kosmetycznych, do rozjaśnienia
kosmyków potrzebny jest specjalistyczny produkt, jakim jest rozjaśniacz.
2. Zbyt długie przetrzymywanie farby
Przestrzeganie zalecanego przez producenta farby czasu farbowania jest niezwykle ważne, jednak często
farbując samemu w domu można przegapić właściwy moment zmycia farby. Niekiedy również chcąc uzyskać
trwalszy kolor trzymamy farbę na włosach dłużej. Jest to błąd, który nie zaowocuje lepszym efektem, a może
doprowadzić do pogorszenia kondycji włosów. Aby go uniknąć wystarczy skorzystać z pomocy
doświadczonego fryzjera używającego profesjonalnych farb np. Milaton.
Te przeznaczone do użytku w salonach produkty gwarantują bezpieczeństwo zabiegu i uzyskanie
oczekiwanego efektu.
3. Złe dopasowanie koloru
Często wybierając kolor farby w drogerii eksperymentujemy. Co kilka tygodniu decydujemy się na inny
odcień, badając, który najlepiej sprawdzi się na naszych włosach. Efekt jednak nie zawsze jest taki, jak
oczekujemy, ponieważ farbując włosy już wcześniej farbowane, osiągniemy inny rezultat, niż
w przypadku pokrycia włosów naturalnych. Należy mieć to na uwadze farbując włosy i zawsze brać pod
uwagę kolor bazowy.
4. Niedokładne spłukiwanie farby
Zmycie farby szamponem przeciwłupieżowym lub oczyszczającym może spowodować szybsze wypłukanie
farby, utratę koloru i blasku. Spłukując farbę, należy też pamiętać, aby zrobić to dokładnie pozostawienie na
włosach jej resztek może spowodować reakcję alergiczną, a także zbyt mocne przyciemnienie/rozjaśnienie
włosów lub zupełną zmianę koloru. Włosom szkodzi także zbyt mocne tarcie ręcznikiem po zakończonej
koloryzacji mechanicznie uszkadza to kosmyki i niszczy ich strukturę.
5. Nieprawidłowe przygotowanie włosów
Nakładanie farby na włosy z pozostałościami kosmetyków, takich jak pianki czy lakiery, może powodować
nieprawidłowe pokrycie kosmyków farbą. Kosmetyki stylizacyjne sprawiają, że włosy ulegają sklejeniu, a
nałożenie na nie farby bez uprzedniego oczyszczenia włosów to niebezpieczeństwo pojawienia się plam i
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nierównomiernego efektu kolorystycznego.
6. Nieumiejętne farbowanie siwizny
Nie wszystkie farby drogeryjne są w stanie pokryć siwe włosy. Sporo kobiet wybiera farbę według koloru
widocznego na opakowaniu nie zdając sobie sprawy, że efekt zależy od koloru bazowego. W przypadku
siwych włosów, fryzurę lepiej powierzyć specjaliście korzystającemu z profesjonalnych produktów do
koloryzacji, jak np. serii Milaton. To najlepsze rozwiązanie, które zapewni nie tylko uzyskanie
stuprocentowego pokrycia siwych włosów, ale też pomoże przeprowadzić procedurę w sposób całkowicie
bezpieczny.
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