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Atunci când vopsitul la salon nu reprezintă o soluție pentru tine din diferite motive, este foarte
important să știi cum să alegi vopseaua de păr pentru colorarea acasă. Ai observat probabil
cum, după vopsirea de la salon, părul este mai afectat, mai uscat și mai deteriorat, însă
culoarea obținută este cea dorită. Vestea bună este că poți obține aceleași rezultate uimitoare
în ceea ce privește culoarea chiar și atunci când alegi o vopsea&nbsp;de&nbsp;păr&nbsp;prof
esională&nbsp;din&nbsp;magazin
și
te vopsești acasă. Mai mult decât atât, părul va avea de suferit mai puțin.

Cu toate acestea, este extrem de important să alegi cu mare atenție cea mai potrivită vopsea
de păr. De multe ori realizezi că vopseaua selectată, aplicată pe culoarea actuală a părului, nu
are nuanța prezentată pe ambalaj. Nuanța actuală a părului este deci unul dintre primele
aspecte de care trebuie să ții cont atunci când te vopsești acasă. Care sunt însă celelalte
aspecte?

De ce trebuie să ții cont atunci când alegi vopseaua de păr?

Pe lângă faptul că trebuie să dispui de o anumită dexteritate și îndemânare pentru a te vopsi
singură acasă, îți va fi necesară o vopsea de păr de calitate, pe care ar fi bine să o alegi având
în vedere următoarele:

⦁ Culoarea actuală a părului! Cumpărând o vopsea într-o nuanță de blond, de exemplu, nu te
poți aștepta ca rezultatul să fie același precum cel de pe ambalaj dacă părul tău este de culoare
închisă (brunet, șaten sau negru). Pentru astfel de rezultate va fi necesar procesul de
decolorare. Ca atare, ar fi de preferat să îți deschizi culoarea părului treptat, alegând nuanțe din
ce în ce mai deschise, și să ții cont de paletarul de pe spatele cutiilor de vopsea;

⦁ Dacă părul a fost vopsit recent, trebuie să fii conștientă de faptul că vopseaua nu va prinde
atât de bine, iar culoarea finală va fi ușor diferită de cea prezentată pe ambalaj;
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⦁ Dacă părul a suferit suficient de pe urma nenumăratelor produse de styling pe care le-ai
folosit sau în urma repetatelor vopsiri,
cea&nbsp;mai&nbsp;bună&nbsp;vopsea&nbsp;de&nbsp;păr&nbsp;pe&nbsp;care&nbsp;o&nbs
p;p
oți
&nbsp;folosi
acum este cea fără amoniac. Aceasta este mai blândă cu firul de păr și nu îl atacă la fel de mult
precum cea care conține amoniac. Cu toate acestea, în cazul unui număr crescut de fire de păr
albe sau dacă părul este foarte deschis la culoare, pentru o acoperire sigură varianta fără
amoniac nu va avea o capacitate atât de mare de acoperire;

⦁ Nu este recomandat să alegi un produs ieftin, doar pentru că este ieftin. În procesul de
vopsire a părului, calitatea vopselei este cea mai importantă, iar brandul acesteia este extrem
de relevant. Așadar, este recomandat să alegi întotdeauna un brand recunoscut și de
încredere.

GEROCOSSEN – colorare intensă și de durată cu o vopsea de păr care conține
ingrediente atent selectate

Experții brandului GEROCOSSEN s-au dedicat în totalitate dezvoltării unei game de vopsele
de păr de calitate, ale cărei produse promit o acoperire perfectă a firelor de păr albe și o
colorarea intensă.

Uleiul de argan, keratina și proteinele de mătase sunt ingredientele regăsite în componența
vopselelor de păr GEROCOSSEN, având rolul de a combate efectele dăunătoare ale
compușilor chimici. Alegând vopsele de păr din gama Color Plus, părul tău va rămâne mătăsos,
catifelat la atingere și cu un luciu aparte, iar culoarea obținută va persista pentru foarte mult
timp. Firele albe vor fi în totalitate acoperite, redând chipului un aspect întinerit și revitalizat.

Alege să faci o schimbare de look îndrăzneață, dar sănătoasă. Ai încredere în tine și în faptul
că, cu ajutorul unei vopsele de păr bune, părul tău va căpăta nuanța dorită, fiind în același timp
hrănit în profunzime.
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