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Henna para Cabelo "How-To" Henna  
 
Copyright 2006 Catherine Cartwright-Jones Todos os direitos reservados.  
 
Termos de uso: você deve concordar com estes termos para fazer o download, imprimir e utilizar este livro.  
 
Termos de uso para uso pessoal:  
Você não pode vender, oferecer para venda, troca ou este livro ou qualquer parte deste livro. Você não pode 
retirar direitos autorais de qualquer parte deste livro. Você não pode alterar o livro de forma alguma. Você não 
pode vender reprints desta publicação. Você pode não incluir esta publicação, ou parte desta publicação com a 
venda de qualquer produto. Você não pode copiar nenhuma das informações e incluí-lo no seu site ou em 
qualquer produto que você está vendendo. Você não pode vender essa publicação, ou qualquer parte desta 
publicação, no Ebay ou em qualquer outro lugar.  
 
Você pode fazer cinco (5) cópias impressas da presente publicação para seu uso pessoal. Você não pode vender 
este exemplar de qualquer outra pessoa por qualquer motivo. Você pode doar cinco (5) cópias de seus amigos ou 
sua cabeleireira. Você pode fazer uma (1) cópia eletrônica desta publicação fins de arquivamento. Exceto para 
os cinco (5) autorizada a imprimir cópias e uma (1) copiar arquivos, você não pode fazer nenhum outro 
exemplar desta publicação, no todo ou em parte, em qualquer formato.  
 
Termos de uso para fins educativos e instrucionais:  
Você pode reimprimir este livro como material instrucional para uma aula. Você pode reimprimir este livro 
como material instrucional para uma escola pública ou privada. Você pode reimprimir este livro para inclusão 
em uma biblioteca pública. Você não pode ceder reimpressões deste livro que não seja incluído como um 
material didáctico em um programa.  

Para mais informações sobre henna e cabelo, por favor visite www.hennaforhair.com  
Ou, entre em contato com Catherine Cartwright-Jones  

339 Tallmadge, Kent, Ohio, 44240  
330-672- 0600 telefone  

info@mehandi.com 
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Henna para cabelo “How-To” 
 

Henna 
 
Capítulo 1: Qual é a Henna? 
 
Henna, Lawsonia inermis, é um vegetal. É um arbusto grande, ou pequena árvore, que cresce na quente e seco 
climas. Há evidências de que o Egito hena era regularmente utilizado para tingir cabelos cinco mil anos atrás, e 
podem ter sido utilizados em Jericó logo aos oito mil anos atrás. Henna era usada para manter o cabelo saudável 
e com cabelo cor cinza. 
 

 
 

Figura 1: Henna, lawsonia inermis 
 

Henna folhas são colhidas, secas, e em pó. Quando misturado com um líquido levemente ácida, henna irá 
mancha na pele, cabelos, unhas e laranja-avermelhado. 

 

 
 

Figure 2: Henna folhas 
Henna's folhas têm uma molécula corante vermelho-alaranjado, lawsone. Você pode vê-lo em folhas jovens na 
veia central da folha. Henna folhas têm 1% a 4% lawsone conteúdo, dependendo de condições climáticas e de 
solo. O menor teor corante folhas são colhidas, aproximadamente em pó e crivada, e vendido para a indústria 
tintura para cabelo. 
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Figura 3:  Lawsone, o corante molécula em hena 

  

O mais alto teor henna corante, os melhores cinco por cento das culturas, é finamente pulverizado e crivada de 
fazer desenhos na pele, tal como são utilizados para a comemoração do Norte de África, o Oriente Médio ea 
Ásia Meridional. Esta é a "arte corporal qualidade" henna. Arte corporal qualidade henna é maravilhosa para o 
cabelo, porque a multa powdering peneiração e torná-lo facilmente enxaguar fora, e vai tingir cabelos uma cor 
mais ricos. 

 

 
Figura 4: Arte corporal qualidade henna é usada para fazer marrom-avermelhadas padrões em mãos e 

unhas, e é considerado belo e sorte. 
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Figura 5:  
Um mapa de henna onde cresce e é tradicionalmente usado 

Henna era cultivada e utilizada nas áreas visto no mapa acima. Henna tem sido usado e amado pelas mulheres 
nessas áreas durante milhares de anos. Henna não cresce na Europa ou as Américas, e nunca foi amplamente 
utilizada lá.  
 
Apesar de henna cresce em muitos países, hena só vem em uma única cor, embora exista uma gama de cores 
que assenta sobre o clima e solo onde é cultivada. Alguns têm hennas corante teores mais elevados do que 
outros. Os mais altos são teores de tingir os mais quentes, a climas áridos. 

 

 
Figura 6: Henna de diferentes países, em comparação branco mohair 

 

Caixas de produzido comercialmente "henna tintura para cabelo" são formulados em uma variedade de cores, 
"henna morena", "morango hena loira", "henna negra", e assim por diante. A gama de cores é produzida pela 
adição corantes sintéticos, sais metálicos, corantes e outros vegetais. Por vezes, estes são adicionados para 
mascarar má qualidade henna. Arte corporal qualidade henna não tem estes produtos químicos. Corpo é pura 
arte de qualidade, 100% hena, com o maior teor de corante a colheita. Qualquer empresa alega que eles criam a 
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ampla gama de cores com hena henna 100%, usando hena de diferentes países, ou utilizando raízes, cascas, ou 
outras partes da planta henna para atingir as suas cores está falando bobagem. Henna só tem uma molécula 
corante, não importa o país de onde provenha. Lawsone só é produzido em grandes quantidades nas folhas 
henna. Lá estão absolutamente nenhuma dessas plantas como "henna negra", "vermelho hena", e "henna neutra", 
e não partes da planta henna produzir "negra" ou "neutra". 

 

 
Figura 7: Pacotes antigos do "henna tintura para cabelo" black etiquetado, marrom e neutro,  

que contêm pouca ou nenhuma hena 
 

Capítulo 2: O que é composto hena, e por que estão lá em pacotes marcados 
hena uma variedade de cores? 

A disponíveis comercialmente henna corantes capilares que entram em "cores", tais como negros, morena, 
castanha, loira, e assim por diante, são compostos hennas. Os fabricantes ter menor qualidade henna e adicione 
sais metálicos tóxicos, corantes químicos, outros ingredientes, inclusive para-fenilenodiamina, para criar uma 
variedade de cores! Esses componentes são adicionados frequentemente não listados, pois os países do terceiro 
mundo de origem não exigir declarações de cosméticos, e depois exportados para o oeste; não há exigência de 
que os aditivos sejam declarados. Estes pré-embalados hennas são frequentemente chamadas de "ervas naturais 
henna." Isto é muito enganador, uma vez que estes não são produtos naturais, pois eles estão cheios de produtos 
químicos. Sais metálicos alterar e corrigir cores em vez de maior qualidade henna. Os compostos henna sais 
metálicos podem reagir com desastrosamente sintéticas tintura para cabelo, danificando gravemente cabelo. O 
material é utilizado com maior freqüência de acetato de chumbo, apesar de nitrato de prata, cobre, níquel, 
cobalto, bismuto e sais de ferro também foram utilizados. Tinturas com acetato de chumbo gradualmente 
depositar uma mistura de óxido de chumbo chumbo e sulfeto sobre a haste capilar. Quando você ouve que tem 
hena "metal", "chumbo", ou "casacos o cabelo", e "deixa-lo inseguro", que remete para um composto henna 
corante, cheio de substâncias tóxicas.  

Corar ciliadas, permanentes cor do cabelo, e são uma solução permanente onda desastrosa combinação com 
compostos (sal metálico) henna corantes. Estes podem resultar em verde, roxo, fritos ou totalmente cabelo. Arte 
corporal qualidade henna NÃO tenha metais, o chumbo, e não "o casaco cabelo." As moléculas de pura arte 
corporal qualidade henna penetrar e vincular com o cabelo da queratina, e faça seu cabelo espesso, resistente, e 
sedoso! 

Como você pode descobrir se a tintura para cabelo que você está usando está cheio de henna compostos 
tóxicos sais metálicos? É provavelmente não listados no rótulo.  
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Harvest alguns de seus cabelos de sua escova de cabelo.  

Misture uma onça (30 ml) de 20-volume e 20 gotas de solução de peróxido de 28% de amônia.  
Ponha seu cabelo colhidas no peróxido de amônia-mix (isto é, em síntese tintura para cabelo).  
 
Se há chumbo na confecção dos henna que você usou, seu cabelo vai mudar de cor imediatamente.  
 
Se há de nitrato de prata na confecção dos henna saber que você está usando, não haverá mudança na 
cor do cabelo, porque prata é o revestimento cabelo. No entanto, Nitrato de prata abandone o elenco 
para o seu cabelo verde, assim que você pode dizer por que.  

Se há de cobre na confecção dos henna que você usou, seu cabelo vai começar a ferver, o cabelo vai ser 
quente e cheiro horrível, e os cabelos irão desintegrar.  

Com todos os ingredientes não cotadas em henna produtos compostos, não admira henna's conquistou 
uma reputação ruim! 

Capítulo 3: Um pouco de história de henna e tintura para cabelo, a oeste 

Hena produtos compostos, como os chamados "henna negra", "vermelho hena", e "neutra henna" existem por 
causa do sigilo e confusão na história da henna cabelo morrer! De tempos em tempos, quando eram boas as 
relações comerciais e de comércio foi ágil entre o Norte de África, o Médio Oriente ea Europa, henna foi uma 
das mercadorias comercializadas. A Europa estava muito frio para crescer henna e índigo, de modo a 
tecnologias de uso dessas plantas como tintura para cabelo eram desconhecidos. Até recentemente, a maior parte 
da hena exportado para a região oeste como tintura para cabelo foi cultivado no Egito. 

 

 
Figura 8: Durante o período de expansão colonial europeu, produtos bem conhecidos para a Turquia, o 
Médio Oriente eo Norte de África foram negociados como mercadorias exóticas para a Europa. Estes 

incluíram henna. 
 

No final do século 19, as mulheres de Istambul e Esmirna utilizado um número estimado de 15.000 libras de 
henna anualmente como corantes capilares. Os principais produtores foram Boyadgian, Sohandgian, Tahiz, e 
Karagheosian, que tinham lojas nos principais bazar. A maior parte das suas henna tintura para cabelo produtos 
eram "rastik", ou as misturas de materiais e outras henna, para produzir uma gama de cores. A sua rastiks 
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fórmulas dos segredos foram muito bem guardada, mas foram compostos galha de carvalho, henna, alúmen, o 
açúcar, o sulfato de ferro, sulfato de cobre, antimônio, mais furiosa, buckthorn, e fragrância. Estes rastiks foram 
adaptados a partir da indústria da seda ... ... .... E eles podem fazer cabelos quebradiços, assim como eles fazem 
sedas quebradiços. Estes foram os primeiros compostos hennas, que acompanhou henna e índigo puro em 
relação ao mercado. Não houve declaração dos ingredientes sobre estes produtos, uma vez que nenhum foi 
exigido no momento em que, por isso ninguém poderá dizer o que estavam a comprar. Cada tintura para cabelo 
foi chamado de "henna", não importa o que havia nela.  
 
Quando fui viajantes e diplomatas europeus no estrangeiro, eles viveram e banhadas com os seus anfitriões na 
Turquia, Egito, Irã, Marrocos, Argélia, Índia e outros países. Quando ela chegou tempo para tomar banho, eles 
foram para o banho público. Estes banhos, denominada "Hammam", em árabe, foi lindo, relaxante lugares onde 
uma pessoa correu para a maior parte do dia para tomar banho, socializar com os amigos, recuperar o atraso em 
fofoca, obter uma massagem, e obter um cabelo da limpeza. Bem esmero homens prepararam os seus cabelos e 
barbas, e eles tinham tingida com hena e índigo para ocasiões especiais.  
 
Alguns viajantes ocidentais foram horrorizados a encontrar o seu cabelo, barba, e mustaches slathered com goop 
verde, e não tinha maneira de dizer ao barbeiro "Pare! O que é esta porcaria? "Quando ele foi retirado com água, 
que viram desaparecer o cinza, os cabelos brilhantes e saudáveis, e registradas em seus diários tal, mas sem 
entender o que estava realmente envolvido no verde goop exceto que foi chamado de henna. 

 

 
Figura 9: Uma agradável massagem em uma banheira masculino 

 

Havia homens o dia da mulher e os dias no banho públicas. As mulheres eram obrigadas a ir para o hammam, 
pelo menos uma vez por mês, para limpar seu corpo após seu período menstrual. Mulher preparou as suas 
mixagens henna especial a noite antes que eles foram para o banho. Ao hammam, havia muito tempo para pintar 
as mãos e ajudar os seus cabelos com hena e índigo, e henna seus dedos, unhas e solas. 
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Figura 10: Hammam (banho público) em Marrocos 

 

Europeus viajam frequentemente teve um pintor ou fotógrafo com eles para gravar o mundo exótico, casa e 
trouxe as imagens das banheiras, as mulheres com longos, cabelo brilhante, e os homens com barbas e 
mustaches jato preto. Os opulento harém turco representações de vida e as lindas mulheres de cabelo longo das 
termas por Ingres e outros capturado a imaginação dos europeus no século 19 e criou a procura de produtos. 

 

Figura 11: Mulheres marroquinas penteando tranças e cabelos longos hennaed  
Lehnert e Landrock 1910 - 1920, de autor recolha 
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Como os países europeus aumentaram as suas relações comerciais com a Turquia através da expansão colonial, 
henna foi exportada para a Europa, juntamente com tapetes, chá e outros bens de luxo. "As mulheres orientais", 
a partir da harems do Médio Oriente, foram percebidas no imaginário europeu como misterioso, sensual, uma 
combinação de infinitamente sedutor e intocável, assim como em simultâneo bárbara e opulentas. Europeu e 
americano mulheres devoradas "Pulp Fiction" histórias do leste exóticas, chocado, titillated, e desejosos de uma 
vida que estava cheia de luxúria, luxo, paixão ... e tudo o mais que eles acharam que falta em suas próprias vidas. 

 

 
Figure 12: Esta mulher europeia de 1880 a hennaed's tem o cabelo dela,  

solas dela, e ela unhas, e é admirar o exótico resultados.  
Ela também tem um tapete turco importados, urna e plantas exóticas. 

Turco comerciantes estavam felizes em fornecer os bens europeus mulheres poderiam fazer senti-las como 
desejável e tão exóticas creram Oriental devem ser mulheres. Um dos produtos enviados fora foi henna. Ousada 
mulheres europeias começaram a tingir os cabelos com hena pela segunda metade do século 19, e experimentou 
com suas unhas e solas morrer para assumir algumas das sedução eles acreditavam era a vida das mulheres do 
Oriente Médio. Eles lolled em turco e persa tapetes, cercado com Orientalia si, e assumiu posturas exóticas auto-
absorvida.  
 
Madame Patti, uma famosa ópera soprano vitoriana, a beleza, a socialite e estrela internacional, ela hennaed 
cabelos escuros através dos 1800's atrasado. Ela foi creditada com hena para o lançamento europeu moda 
mainstream, como as mulheres elegantes admiravam a sua espesso cabelo ruivo, e emulado ela. Em 1900, ela 
era a segunda mulher mais bem conhecidos na Inglaterra, depois da Rainha Victoria, e foi a estrela maior diva 
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do seu dia. Os homens ameaçaram matar-se Madame Patti não iria levá-los como um amante. Mulher almejada 
para ser como ela: rico, bonito, famosa, exótica, romântica, e adorado, com uma juba de hennaed cabelo. 
Mulheres podiam hena a compra, se ela não encantamento. No auge de sua fama, ela teria ido em cinza, e 
hennaed para manter o cabelo à moda jovem, espesso, longo, escuro e avermelhado. 

 

Figura 13: Hennaed cabelo se tornou um símbolo da sexualidade oriental exótico 

Durante a tarde e início Edwardian era vitoriana, as mulheres aumentaram seus cabelos muito longos, e 
mostrou-o desligado no luxuoso chignons, rolos, e folhados. Muitos henna usada para manter o seu cabelo liso e 
espesso, e para cobrir o cinza, conforme necessário. Em 1900, a editora de beleza "Queen", de Londres jornal 
para senhoras, foi surpreendida com a nova moda para cabelos brancos ou pálida, comentando que a cinza 
cabelo não tinha sido visto em voga nas décadas anteriores mulheres. As mulheres tinham sido mortos e 
abrangendo cinzenta seus respectivos loira de cabelo vermelho Ruivo com henna. O editor também comentou 
que embora cabeleireiros em Paris e Nova York alegou que podiam lixívia cabelos brancos, não foi feito em 
Londres, eo processo não poderia ser feito em segurança. 

  

 
Figura 14: À moda hena assistida por longos, pesados cabelo 
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Figura 15: Early E.U.A. corantes capilares com ingredientes perigosos 

 

No início dos anos 1900's, as mulheres na E.U.A. queria tingir os cabelos, mas foi um susto henna e exóticas 
importação. Tentaram vegetal à base de corantes têxteis, mas estas raramente são apropriados para pêlos 
destilam ou porque exigem mordents cáustica. Eles tentaram usar produtos químicos, incluindo o recém-
desenvolvido baseado alcatrão de carvão corantes utilizados na indústria têxtil e de peles: o recém-desenvolvido 
especialmente para-fenilenodiamina. Estas foram eficazes, mas potencialmente fatal. Em fevereiro de 1928, um 
médico escreveu um artigo para banner revista Good Housekeeping, intitulado "Eu devo Dye meu cabelo?" Este 
artigo seguiu uma série de substâncias tóxicas na cidade de Nova York intoxicações causadas pelos cabeleireiros 
aplicando para-fenilenodiamina corantes. O médico afirmou categoricamente Só que o segura e eficaz para 
tingir cabelos foi henna. Cidade de Nova York propôs uma alteração ao Código Sanitário em 1926 para proibir a 
utilização de substâncias químicas nocivas em corantes capilares e cosméticos. Essa lei teve pouco efeito. 
Mulher quis cor seu cabelo. 
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Figura 16: Henna xampu de 1929 
 

Em 1900, Egito dominado henna cultivo comercial e de exportação para o oeste, anunciantes e aproveitou a 
ideia de que o Egito era mais sexy, mais exóticas, mais apaixonada, mais misterioso e cheio de antigos 
conhecimentos do que os E.U. nada tinha a oferecer. A descoberta do túmulo de Tutankamon Rei e da 
popularidade de Rudolph Valentino's "Sheik" influenciado o caráter proeminente egípcio iconografia sobre 

muitos produtos henna. 

 

 
Figura 17: Antigo egípcio imagens sobre henna tintura para cabelo  

Vivaudou pela companhia, Nova York, no início dos 1900's 
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Figura 18: Pacote de pura henna tintura a partir dos anos 1900's, E.U.A. 
 

Através dos 1920's e 30's, e misturas de henna hena, índigo, e canela e outros produtos químicos (chamados de 
henna vermelho, preto hena, e henna neutra) dominaram o mercado tintura para cabelo até ao ponto em que 
todos os corantes capilares foi referido como "henna" no E.U.A.. Mesmo brancos "henna", foi vendido, o que 
não era, certamente, henna, mas um pó branco alcalino mineral a ser misturada com peróxido de cabelo, tornar 
um puro "Jean Harlow" deusa loira branca platina. 

  

Figura 19: Cabelo produto a partir de 1920 contendo "precioso-similar Rezolium mágica" e "White 
Henna" 

 

Os riscos para a saúde do "segredo" tintura para cabelo fórmulas, bem como dos riscos de insalubres 
Cabeleireiros práticas levaram à regulação, formação e certificação de cosmetologists americano na década de 
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1930. Essa foi boa, na medida em que cosmetologists educadas no manuseamento seguro dos produtos químicos 
potencialmente perigosos para cabelo, mas foi infeliz na medida em que promoveram mais de corantes químicos 
corantes naturais, sem reconhecimento dos potenciais efeitos na saúde. Houve uma forte vocação para a "tornar-
se cientificamente através de lindas moderna química" e que cada edição de livros didáticos cosmetologia foi 
atualizado, o entendimento de henna diminuem, até que ela caiu para breve imprecisas menciona acompanhada 
por uma forte exortação para "evitar totalmente." Desde como não havia maneira de saber o que estava em uma 
caixa de henna, a "evitar totalmente" aviso fazia sentido, uma vez que muitos dos aditivos não cotadas 
desastrosamente reagiu com corantes sintéticos. 

 

Figura 20: Lucille Ball tingiu seu cabelo loiro vermelho com hena 
 

Lucille Ball e outras belezas Hollywood seus cabelos tingidos com hena pura quando se poderia obtê-lo. Henna 
foi exportado a partir do Egipto para os E.U., e não cultivada no hemisfério ocidental (exceto para alguns locais 
na região das Caraíbas, onde foi cultivado por trabalho imigrante da Índia.) A henna no fornecimento E.U.A. era 
escassa e pouco fiável, e gradualmente caiu em desuso.  
 
A FDA, fabricantes químicos e médicos estavam cientes de que o para-fenilenodiamina corantes causou 
reacções alérgicas graves e poderia ser fatal, mas insistiu sobre as pessoas que os utilizam. No final dos anos 
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1930, a FDA e da tintura para cabelo fabricantes concordaram que, se os níveis de para-fenilenodiamina foi 
mantida abaixo dos seis por cento em tintura para cabelo, então não seria necessária advertências e os 
fabricantes seriam protegidos da acção penal nos ferimentos. Este abordou o problema imediato de pessoas 
estejam gravemente ferido de tintura para cabelo, mas é mascarado os perigos de reacção alérgica, que incluem 
várias sensibilidades químicas, asma, perda de cabelo, bolhas, e reacções cruzadas com muitos outros produtos. 
Esta limitação dos níveis PPD não aborda outros riscos para a saúde da exposição a estas substâncias químicas, 
para o cliente e para o cosmetologista! Muitos cosmetologists achar que elas se tornem tão alérgica a para-
pheneylenediamine que eles devem fechar os seus postos de trabalho e encontrar uma outra carreira. (Quarenta e 
cinco por cento do PPD cosmetologists estão sensibilizadas para o cancro e têm riscos mais elevados do que a 
população em geral, de acordo com alguns estudos não financiados pela indústria tintura para cabelo.) Muitos 
médicos aconselham pacientes com alto risco para câncer descontinuar químicos usando corantes capilares, e 
obstetras recomendam regularmente seus pacientes não tingir os cabelos com corantes sintéticos durante a 
gravidez. Portanto, os benefícios de henna foram esquecidas em favor da utilização do sistema mais barato, mais 
previsível e corantes químicos altamente rentável, e os perigos desses corantes químicos foram ignoradas.  
 
Henna favorito continua a ser uma tintura no Norte de África, a Península Arábica, o Levante e do Sul da Ásia, 
embora ocidental produtos químicos à base de beleza são preferidos por aqueles que consideram que "moderno 
deve ser melhor." Outros preferem corantes sintéticos porque a hena é uma expressão da sua história e do 
património cultural, bem como tornar seu cabelo saudável e bonito. 

 

 

 

 
Figura 21: Henna, do Sudão e na Índia 



19 

Copyright © 2006 Catherine Cartwright-Jones Tapdancing Lizard LLC Todos os direitos reservados  
Use arte corporal qualidade hena, índigo, e de cássia www.mehandi.com   

Capítulo 4: Como você pintar o cabelo com henna? 

 

 

Figura 22: Um diagrama de henna como tinturas cabelo eo aparecimento de pêlos hennaed  
A cor que você começa dependerá da cor natural de seu cabelo. Todas as seguintes imagens foram feitas 

com o mesmo henna, mas ao longo cabelo diferente. 
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Figura 23: Henna sobre cabelo loiro escuro durante corantes químicos. 
 

  

Figura 24: Henna em cinza cabelo. 

 

 
Figura 25: Morena cabelos em hena 
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Figura 26: Morena cabelos em hena, que vai cinza 

 

Figura 27: Henna sobre cabelos que tem sido quimicamente branqueada e tingida 
 

 

Figura 28: Henna sobre cabelo preto com alguns cinza 
 

Porque o corante vermelho-alaranjado molécula é vinculativa para a queratina cabelo pigmentada que rodeia o 
núcleo, a cor resultante é diferente para cada tipo de cabelo, e para cada pessoa. A mancha se translúcida hena, e 
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combina com a sua própria cor. Hennaed cabelo parecido com ele você cresceu sozinho! Apenas arte corporal 
qualidade henna é seguro para aplicar mais tingidas, branqueadas, listrado, destacou, relaxado, e permed cabelo. 

  

 
Figura 29: Henna Africano sobre cabelo vermelho dá destaques e flexibiliza o encurvamento 

Henna obras maravilhas sobre Africano cabelo! Ela não tingir os cabelos vermelhos, mas fá-vermelhas dão 
destaques, relaxa e deixa o cabelo sedoso. Arte corporal qualidade henna vai enxaguar fora de fechaduras, 
tranças, e caracóis, e possa ser utilizado ao longo cabelo relaxado. 

  

 
Figura 30: Kathie e Lisa's hennaed cabelo: hena Kathie's em branco cabelo está vermelho. Henna sobre 

Lisa's marrom cabelo está ruivo. 

Você pode ver essas imagens de arte no corpo que torna a qualidade henna cabelo macio e brilhante, danos e 
reparações de processos químicos. Você também pode ver que a hena combina com a pessoa de cor natural do 
cabelo lindo, natural-olhar os resultados. Ensaio sobre henna cabelo colhidas a partir de sua escova de cabelo tão 
ver qual vai ser a sua similar antes de assumir o compromisso de fazer todo o seu chefe! 
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Como você misturar hena para o cabelo? 

Misture henna com suco de limão o suficiente para fazer um colar tão espesso como puré de batata. Engarrafado 
suco de limão irá funcionar da mesma forma que apertar todos aqueles limões. Se a sua pele é sensível ao limão 
e depois de usar henna é tinhoso, uso suco de laranja, sumo de toranja, algum líquido ou menos ácidas do que 
suco de limão. Vinagre e vinho trabalho, mas eles são muito fedido! Não usar iogurte. Ele realmente não faz 
bem como suco de limão, a longo prazo, e ela vai dar o seu algo a arrebentar a caspa. Levemente ácida com 
alguns chás de ervas limão fazer tudo certo.  
 
Não misturar o seu café com henna. Não irá mudar a cor e cheiro ruim e ele vai te dar uma dor de cabeça. Um 
pouco de cravo em pó pode intensificar a cor, mas também podem irritar a pele.  
 
Não adicione "terps" para colar a henna como você faz para a arte corporal. Você está usando muito mais henna 
no seu cabelo do que você deseja usar para cada arte corporal, e da maior quantidade de TERP vai lhe dar uma 
dor de cabeça e náuseas pode fazê-lo. 

  

 
Figura 31: Misture henna com suco de limão, ou algo mais ácidas. 

 

Não misture a sua henna com água a ferver. A mancha de henna misturada com água a ferver vai desbotar a um 
coxo brassy laranja. A mancha de henna misturada com sumo de limão irá progressivamente escurecer em uma 
rica e profunda cor vermelha natural. 

 

Figura 32: Uma comparação de henna misturada com água a ferver e henna misturada com sumo de 
limão 
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Figura 33: Cubra seu henna com plástico e deixá-lo a sentar-se vestiram overnight em temperatura 

ambiente. Se você tem que tê-lo mais cedo, pô-lo em um lugar quente. 
 

Deixe seu henna colar em repouso durante uma noite overnight em temperatura ambiente, 70 F e 21 º C. À 
medida que o seu henna repousa, irá libertar corante. O corante deve ser liberada a partir da planta para que ele 
possa se foliares migrar para o cabelo. Esta lentidão, ácidas lançamento vai tirar você os melhores resultados. Se 
você estiver com pressa, coloque-o em um local quente, mas não é um lugar quente! Seu henna estará pronto em 
duas horas a 95f ou 35C.  
 
Quando estiver pronto para usar seu henna colar, agitar um pouco mais de sumo de limão ou um delicioso chá 
para fazer o colar cerca das grossas como iogurte. 

Como você aplicar henna para o seu cabelo? 

Você pode seguramente aplicar arte corporal qualidade henna tingidas, branqueadas, e cabelos tratados 
quimicamente. Você pode aplicar corantes sintéticos, alvejantes e os tratamentos ao longo do corpo arte 
qualidade henna. 

Lembrar:  

• Não seja mesquinho com a mistura. Espessa, já significam aplicações ricas cores.  
• Se quiser, você pode fazer as raízes apenas algumas vezes entre todo o cabelo aplicações.  
• Use luvas porque isso irá manchar as mãos.  
• Você pode mais facilmente se enxaguar o cabelo correrão uma banheira cheia de água, em seguida, 
deitar-se na água e chicotear seu cabelo ao redor. Em seguida, lavar o resto fora no chuveiro.  
• Isto funciona em barbas e moustaches, também! 

Quanto devo usar? 

• 100g vai pintar cabelo curto.  
• 200g corante vai colar de comprimento cabelo liso.  
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• 300g irá corante ombro comprimento cabelo liso.  
• 500g vai pintar cabelo comprimento da cintura. 

 

 
Figura 34: Antes de henna, este foi quimicamente cabelos tingidos vermelha desbotada e mal, e tem dois 
centímetros de loiro escuro raízes. Os produtos químicos agravada caspa dela, o cabelo dela e deixaram 

monótonas e danificado 
 

Lave o cabelo e secá-la antes de você colocar na mistura henna. Pentear o cabelo, para que você possa 
facilmente seção ele. 

 

 
Figura 35: Você pode usar tubagem contração voluntária sacos ou garrafas para obter a hena para o 

cabelo, ou se lambuzar com ela em seus dedos. Use luvas! 
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Figura 36: Início o trabalho e voltar a hena claro até o couro cabeludo. Aplicar a henna espesso como 
glacé bolo! Mais henna torna uma mancha mais ricos. Faze, a próxima seção e que henna. 

 

 

 
Figure 37: Continuar a seção cabelo, esfregaço em henna, pente e ao longo da próxima seção 

 
Aplique a mistura para as seções de espessura, glacé sobre como colocar um bolo. Certifique-se de todo o teu 
cabelo é densamente revestida com a mistura, para baixo para limpar o couro cabeludo. Esta técnica é muito 
diferente da do produto químico corante pedido.  
 
Não tenha medo de ficar bagunçado. Não tenha medo de usar abundância de henna. Este processo é relaxante, 
climatização, e não há provas médicas de que henna teste é relaxante, e pode aliviar dores de cabeça. Hena 
podem sentir-se pesado na cabeça, durante a aplicação, a sua divertida para fazer uma pausa e massagem-la para 
o couro cabeludo, e quando fez, tirou uma soneca. Quando as mulheres tiveram seus cabelos hennaed no Norte 
de África e do Médio Oriente, foi um dia longo processo, incluindo entretenimento, comida, fofoca com os 
amigos, vários banhos, e uma massagem corporal completa. 
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Figura 38: Quando todo o cabelo esteja coberto claro para o couro cabeludo, o perímetro é varrida e 
limpa, embrulhe tudo em cima de plástico enrole. Isso irá manter a hena quente e úmido, e ajudar os 

cabelos ocupam mais corante. 
 

Quando todo o seu cabelo está cheio de mistura, enrole plástico envolvente de sua cabeça, fora de seu traço 
limpo e orelhas, e de repouso por 2 - 4 horas. Se o seu cabelo é muito resistente à tinta, você pode mantê-lo a 
mais longo. Encontre um local confortável e tirou uma soneca. Ponha uma toalha sobre o travesseiro.  
 
Em seguida, lave a hena mix fora de seu cabelo. Se você tem muito cabelo comprido, e têm um tempo difícil 
conseguir que todos os henna fora, deitar-se numa banheira cheia de água e água durante um tempo. Em seguida, 
ele vai fácil Enxaguada out.  
 
Você pode xampu o último da hena fora. Você não precisa usar nenhum xampu especial. Algumas pessoas 
amam o cheiro do cabelo hennaed. Algumas pessoas odeiam. Se você odeia o olfato, chiar uma colher de chá de 
lavanda ou alecrim gemas em pó na água, a estirpe do resíduo vegetal, e lavar o cabelo com lavanda ou alecrim 
chá. 

 

 
Figura 39: Quando a hena é lavado para fora, você pode ver que a caspa está desaparecido, as raízes são 

completamente cobertas, e é mesmo a cor mais escura tanto a loira e desbotada química do corante 
trabalho. 
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Figura 40: Na primeira, henna maio de cobre parece brilhante. Não entre em pânico. Isto vai escurecer 
durante os próximos dias se você utilizar uma mistura ácida. 

 

   

 
Figure 41: Arte corporal qualidade henna corantes mãos e pés com facilidade, mas não as orelhas e nuca 
do pescoço. Se você varrer da hena rapidamente, você não verá nada. Se você não limpar, a mancha irá 

desaparecer gradualmente em três dias. 
 

• O seu cabelo terá 3 dias para liquidar a cor verdadeira. Este é um processo de oxidação como uma 
maçã cortada virar marrom quando deixadas de fora na atmosfera. Seja paciente e não entre em pânico.  
• Não seja mesquinho com a mistura. Espessa, já significam aplicações ricas cores. Aplicar henna como 
bolo glacé. Receba-o para baixo para limpar o couro cabeludo.  
• Se quiser, você pode fazer as raízes algumas vezes entre todo o cabelo aplicações. Você pode henna 
seu cabelo quantas vezes quiser. Henna é bom para você e seu cabelo.  
• Use luvas porque henna irá manchar as mãos. Se você não usar luvas, você vai ter as mãos 
manchadas de um mês. Não digam que não avisei.  
• Isto funciona em barbas e moustaches, também! Você apenas tem de fazer face a ter verde goop em 
seu rosto durante algumas horas. 
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Figura 42: A cor será mais escura em três dias. Isso ocorre porque lawsone é vinculativa para a queratina 

molécula. Se o seu henna misturada com sumo de limão ou algo ácida, ela vai escurecer. 
 

 

 
Figura 43: Aos quatro dias, você verá uma grande diferença na cor do seu cabelo. Será mais escura e 

mais rica. Irá resplandecentes gloriosamente no sol. As pessoas vão parar você na rua e dizer-lhe que você 
está linda. Não faça qualquer juízo sobre a cor antes de quatro dias. Este é um processo natural, e você 

não pode apressar Mãe Natureza. 
 

Algumas pessoas amam o cheiro de henna que retardatários no cabelo. Dizem que ele cheira terra, natural e sexy. 
Algumas pessoas odeiam o cheiro de henna. O cheiro desaparece em poucos dias. Aqui estão algumas coisas 
que você pode fazer se você odeia o cheiro. 

1) Coloque o dente de alho em pó misture henna. Faz com que a mancha um pouco mais escura, 
echeira bom.  
2) Lavar o cabelo com flor lavanda ou alecrim chá chá.  
3) Coloque canela em pó na mistura henna. Ele não muda a mancha, e cheira bom.  
4) Fique perto do cão e culpa-lo sobre ele. 
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Capítulo 5: Como você pintar o cabelo com hena e índigo morena? 

Indigo é uma planta que tem uma molécula corante azul. Índigo é tinturas que seu jeans azul escuro. Você pode 
pintar o cabelo e capa cinza, sem produtos químicos, assim como você vê na foto abaixo, com diferentes 
proporções índigo e de henna. Se você usar henna só longo cabelo branco, a cor é o vermelho de cobre. Se você 
usar apenas índigo, a cor é azul. Se você combinar henna e índigo, você começará morena cores. Se houver mais 
do que henna índigo, a cor será quente castanho avermelhado. Se houver mais do que henna índigo, a cor será 
castanho escuro. 

 

 
Figura 44: Henna índigo e cores combinam para tornar morena 
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Você pode seguramente aplicar arte corporal e qualidade henna índigo durante tingidas, branqueadas, e cabelos 
tratados quimicamente. Você pode aplicar corantes sintéticos, alvejantes e os tratamentos ao longo do corpo arte 
qualidade henna e índigo, pois não são compostos metálicos na arte corporal produtos de qualidade. 

Como você misturar henna e índigo para o cabelo?     

Primeiro, o seu cabaz apenas hena, conforme mostrado nas páginas 22-23. Quando estiver pronto para tingir o 
cabelo, misture o índigo. 

   

 
Figura 45: Quando o seu henna está pronta e você está pronto para tingir o cabelo, colocar seu índigo pó 
em uma tigela. Mexer água suficiente para o índigo para fazer um colar tão espesso como puré de batata. 
 

Indigo tem que ser utilizado imediatamente. Não espere para tingir libertação. Misture o índigo com água 
imediatamente antes que você esteja preparado para usá-lo. Não adicione suco de limão para índigo. Basta usar 
água. Para fazer uma média morena cor misturar quantidades iguais de henna e índigo. Você pode fazer uma 
mistura de cores quentes morena 2 / 3 henna e 1 / 3 índigo. Você pode fazer uma cor de cabelo castanho escuro, 
por mistura de 1 / 3 henna e 2 / 3 índigo. 

  

 
Figura 46: Misture a henna colar índigo e cole em conjunto. Adicione um pouco de água ou chá 

perfumado para torná-lo tão espesso como Agita-up iogurte. 
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Remexer este fim, ou você terá entremeado cabelo. Mexer-se mais do que você pensa que você precisa. Em 
seguida, agitar-la ainda mais. 

Como aplicar a henna / índigo mix: 

Lave o cabelo e secá-la antes de você colocar na henna / índigo mix. Pentear o cabelo, para que você possa 
facilmente seção ele. 

Quanto devo usar? 

• 100g vai pintar cabelo curto.  
• 200g corante vai colar de comprimento cabelo liso.  
• 300g irá corante ombro comprimento cabelo liso.  
• 500g vai pintar cabelo comprimento da cintura. 

   

Figura 47: Pente limpo, seco e cabelo casa dela. Pode utilizar sacos ou espremer garrafas squeeze para 
aplicar a henna / índigo misturar, mas você também pode esfregaço por ele na mão. 

 

 

 
Figura 48: Secção do cabelo e aplicar a henna / índigo misture muito espesso como glacé sobre um bolo.  

Cobrir todos os cabelos claros para baixo para o couro cabeludo. 
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Figura 49: Mantenha seccionamento e trabalhando no mix.  
  Massagem a mistura para o cabelo para certificar-se de cabelo é muito densamente revestidos. 

 

Quando todo o seu cabelo está cheio de mistura, enrole plástico envolvente de sua cabeça, fora de seu traço 
limpo e ouvidos, e deixar que o corante migrar a partir da mistura para o cabelo para 2 - 4 horas. Pegue um 
cochilo se quiser. 

  

 
Figura 50: Enrole o cabelo em plástico e limpar seus ouvidos e off fio.  

Mantenha a mistura sobre o cabelo de algumas horas. 
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Em seguida, lave a mistura fora de seu cabelo. As cores vão levar 2 dias para liquidar a cor verdadeira. Se você 
vê uma cor esverdeada, não entre em pânico. Isso vai sumir em um dia ou dois como o índigo oxida. 

Misture henna e anil para tingir cabelos castanho avermelhado:  
Faça o mesmo que acima, mas usar duas peças de henna uma parte índigo.  
 
Misture henna e anil para tingir cabelos castanho escuro:  
Faça o mesmo que acima, mas use uma parte para duas peças índigo henna.  
 
Misture henna e anil para tingir cabelos castanho escuro muito:  
Faça o mesmo que acima mas utilize uma parte henna para quatro peças índigo.  
 
Misture henna e anil para fazer henna olhar menos de cobre vermelho:  
Faça o mesmo utilize o mesmo, mas dividido em quatro partes para uma parte índigo henna. 

Veja como a mistura henna Amla e índigo para um refrigerador tintura para cabelo castanho:  
 
Amla é uma planta que tem bagas com níveis muito elevados de ácido ascórbico. Amla em pó é desidratado, em 
pó, Amla bagas. Você pode misturar Amla em seu mix henna e índigo para fazer um refrigerador tintura para 
cabelo castanho.  
 
Faça exatamente os mesmos processos, como no anterior páginas, exceto quando seu henna que está pronto para 
misturar com o índigo, misturar uma parte Amla em três partes henna, em seguida água suficiente celeuma na 
mistura para torná-lo tão espesso como iogurte. 

 

 
Figura 51: A henna / índigo misturar com e sem Amla 
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Capítulo 6: Dye seu cabelo preto com hena e índigo 

 

 
Figura 52: Dye seu cabelo tão negro como o seu gato com hena e índigo 

 

Black sintéticas corantes capilares são mais susceptíveis de causar reação alérgica do que qualquer outra cor. Se 
você coceira ou blister depois de pintar o cabelo preto com tintas químicas, pare agora. Só vai piorar. As reações 
alérgicas aos corantes capilares pode ser fatal. Mudar para henna e corante índigo para o seu cabelo preto com 
segurança. Você não terá uma reação alérgica a henna pura e índigo, e seu cabelo se torne saudável, glossier e 
mais forte. Você pode pintar o cabelo bonito preto, cinza e cobrir o seu cabelo preto com hena e índigo puro, 
sem para-fenilenodiamina ou quaisquer outros produtos químicos!  
 
Gwyn (acima) tem frizzy cabelo castanho. A henna / índigo processo curls ela relaxa, e deixa o cabelo tão 
brilhante, lustroso e preto como ela gatinhos! Você pode usar pura arte corporal qualidade henna e índigo sobre 
corantes sintéticos e processos químicos, e você pode usar os processos químicos mais de henna e índigo. 



36 

Copyright © 2006 Catherine Cartwright-Jones Tapdancing Lizard LLC Todos os direitos reservados  
Use arte corporal qualidade hena, índigo, e de cássia www.mehandi.com   

 

 

Figura 53: Cabelo branco, tingida com hena, tingidas com um mix de henna e índigo, e tingida com hena 
sobre índigo 

 

Henna é uma planta que tem uma molécula corante vermelho-alaranjado e trabalha em uma mistura levemente 
ácidas. Indigo é uma planta que tem uma molécula corante azul escuro e trabalha em uma base levemente 
misturar. Se você pintar cabelo branco com henna, você recebe um de cobre vermelho. Se você combinar henna 
e índigo na mesma mistura, vai pintar cabelo brunette cores. Se você pintar cabelo primeiro com hena, lave-o, 
imediatamente e que, com mais de corante índigo, você terá belas negras resultados! Essas cores são 
permanentes. Você san segurança aplicar arte corporal qualidade henna e índigo sobre corantes sintéticos. 

Dye cabelo preto usando pura arte corporal qualidade henna e índigo: 

Você precisará usar tanto henna e índigo. Quanto devo usar?  
• 100g de cada um corante cabelo curto.  
• 200g de comprimento cada um corante colarinho reta cabelo.  
• 300g de cada um corante ombro comprimento cabelo reto.  
• 500g de cada um corante cintura comprimento cabelo. 

Lave e seque o cabelo. Você pode ver aqui que Jessica tem cerca de 2 "da loira raízes eo resto de seu cabelo foi 
tingido preto com para-fenilenodiamina corantes sintéticos. Preparar a henna como na página 22-23. 

 

 
Figura 54: Jessica's blonde raízes e sintética preta corante 
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Lavar o cabelo e secá-la. Pentear o cabelo para que você possa secção-lo facilmente. 

 

Figura 55: Aplicar a henna GROSSAS para sectioned cabelo 
 

Coloque luvas! Tudo isto vai manchar as mãos! Aplicar a henna grossas em sectioned cabelo. É importante para 
obter um espesso revestimento em todos os cabelos, para limpar o couro cabeludo. Henna e índigo não vai 
machucar o couro cabeludo ou de seu corpo. 

 

Figura 56: Comb mais baixo ao longo dos cabelos hena, e aplicam mais. 
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Figura 57: Mantenha seccionamento e aplicando henna cabelos até que todo o cabelo é densamente 
coberta. 

 

Quando o cabelo é completamente cobertas, remova a fio e orelhas. Enrole o cabelo hennaed embrulhe em 
plástico e descansar por 2 horas. Lavar todas as henna para fora do cabelo e toalha seca. 

 

 
Figura 58: A hena tingiu as raízes vermelho. 
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Quando todos os henna é enxaguado fora, eo cabelo está seco, misturar o índigo. 

Misturar índigo em pó com água até a consistência ou iogurte. Se você acha que poderia ter corante-resistente 
cabelo, jogue em uma colher de chá de sal. Coloque o índigo imediatamente em seu cabelo. Não espere para 
liberação de corante índigo. 

 

Figura 59: Aplique o índigo cole no cabelo, até ao couro cabeludo. 
 

Secção do cabelo e da smear índigo mistura espessa estabelece direito ao couro cabeludo. Embrulhe ombros 
com uma toalha, lona e do piso. Aplique-a na espessura. Essa é descuidado, mas realmente funciona. Indigo 
pasta tem uma textura granulada e é mais difícil entrar no cabelo do que hena. Eu só agarrar handfuls de pasta e 
esfregue-o no cabelo. 

 

Figura 60: Mantenha acrescentando índigo seccionada para cabelo 
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Figura 61: Mantenha acrescentando índigo a secção seccionada e aplicar em índigo colar até que todo o 

cabelo for grosso com índigo. Em seguida, envolva cabelo com plástico enrole 
 

Quando todo o cabelo é seccionado, e densamente untada com índigo colar, embrulhe o xale cabelo com 
plástico, limpe o índigo largo da pele, e repouso durante 1 hora. Lavar o índigo fora de seu cabelo. 

 

 
Figura 62: Jessica's cabelo é enxaguado após o indigo decorrem: tanto a loira raízes e químico corante 

áreas abrangidas são uniformemente 
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Se você ver um tom esverdeado, não entre em pânico. Ela vai sumir em um dia ou dois como o índigo oxida. 
Seu cabelo vai ter dois dias para liquidar a cor verdadeira. Às vezes cinza cabelo é resistente à tinta, e você pode 
ter que fazer isso mais de uma vez, ou deixar a henna e índigo em mais tempo.  
 
Algumas pessoas acham que seu cabelo é avermelhada depois de algumas semanas, porque o índigo é esmorecer. 
Isso ocorre porque o corante índigo molécula não se liga da mesma forma que faz henna. Indigo tinturas ganga e 
seu brocham eles, também. Você pode recuperar-se entre os negros vezes, fazendo uma mistura de 10% e 90% 
índigo henna.  
 
Se quiser, você pode fazer as raízes apenas algumas vezes entre todo o cabelo aplicações.  
 
Não usar anil para tingir o cabelo sozinho a menos que você queira ser um "pouco velha senhora de cabelo 
azul". 

 

 

 
Figura 63: Preto pode ser bonito como um gatinho ... sedoso e SEGURA com henna e índigo! 

 



42 

Copyright © 2006 Catherine Cartwright-Jones Tapdancing Lizard LLC Todos os direitos reservados  
Use arte corporal qualidade hena, índigo, e de cássia www.mehandi.com   

Capítulo 7: Como é henna corante índigo e cinza e outras cores cabelo? 

 

Todo mundo tem uma cor diferente de cabelo, diferentes dietas, e as diferentes condições ambientais. Henna 
serão diferentes em cada um. Este ensaio demonstra henna e índigo churro ovinos testados em misturas de cores 
diferentes. Churro ovinos têm um alcance semelhante à cor natural graying cabelo humano. Henna e índigo 
resultados em colorada churro ovinos são similares aos resultados de henna e índigo diferentemente coloridas 
cabelo humano. Este pretende ser um guia para os potenciais resultados teóricos, e não uma garantia de 
resultados.  
 
As pessoas têm cabelo diferentes cores e texturas. Cada pessoa reage de cabelo um pouco diferente de henna. 
Apesar de altíssima qualidade hennas são muito semelhantes, você pode encontrar um melhor do que outra que 
mais lhe convier. Estas são plantas, que crescem em diferentes solos, sob diferentes condições. Você terá que 
experimentar algumas coisas a descobrir o que você gosta mais. 

 

 
Figura 64: Estas são as ovelhas de cores, com diferentes proporções de cabelo cinza. 

 

Da esquerda para a direita, estes são ovelhas  
 

1) natural branco  
2)  loiro escuro que fica a cerca de 50% cinza,  
3)  castanho médio que é de cerca de 20% cinza  
4)  marrom escura que é de cerca de 10% cinza,  
5)  que o negro é cerca de 10% cinza  
6)  que o negro é cerca de 80% cinza  

 
Henna e índigo manchar a bainha exterior queratina do cabelo. Eles não mudam a cor melanina no núcleo de seu 
cabelo. A cor do seu cabelo tingido será uma combinação entre a mancha e sua cor natural. Se você graying 
tingir cabelos, a mancha será diferente sobre as pigmentadas cinza e cabelo. Estas imagens mostram como os 
resultados vão ser diferentes quando a mesma é aplicada ao misturar diferentes cores de cabelo.  
 
Gray é muitas vezes difícil para tingir cabelos pigmented porque não tem mais rápido e mais robusto do que o 
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crescimento pigmentada cabelo. Henna e vai corante índigo cinza cabelo. Algumas pessoas precisam de corante 
seu cabelo mais de uma vez para obter a cobertura que querem. Outros melhorar a cobertura, acrescentando 
meia colher de chá de sal por 100g de índigo. Pode retocar as raízes com hena índigo e quantas vezes quiser, 
pois estes não irão prejudicar você ou o seu cabelo. 

 

 
Figura 65: As ovelhas de cor tingida com hena só. 

 

Na figura 65, cada uma das ovelhas foi tingida com hena a mesma, ao mesmo tempo. A loira ovelhas ficaram 
ruivos. A henna tingida de todos os cabelos brancos de cobre vermelho. A henna não se alterou 
significativamente o cabelo castanho escuro e preto, mas sim torná-la uma cor mais quente com vermelho 
destaques. 

 

 
Figura 66: As ovelhas de cor tingida com hena e metade meia índigo. 
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Na figura 66, cada uma das ovelhas foi tingida com hena uma mistura de metade e metade azul-escuro. A henna 
índigo e cinza tingiu o cabelo castanho médio. A henna e índigo mudou o cabelo castanho escuro e preto e deu-
lhe um pouco quente destaques. O cinza e marrom estavam lotados, para que o cinza não era muito visível. 

 

Figura 67: As ovelhas de cor com uma parte ea henna duas peças índigo 
 

Na figura 67, cada uma das ovelhas foi tingida com uma mistura de uma parte ea henna duas peças índigo. A 
loura cabelos cinza e marrom ficou meio fria, e escurecer os cabelos escuros se tornaram mais frias e coloridas. 
Todos os cabelos castanhos escuros tornou-se uma mistura do que o anterior. O resultado foi diferente para cada 
ovelha. 

 

Figura 68: As ovelhas de cor tingida com hena primeiro, e depois com índigo 
 

Na figura 68, a primeira ovelha foram tingidos com hena, em seguida, com índigo. Todos foram alguns tons de 
preto e cinzas foram bem cobertos, embora a cor preta variou de acordo com as diferentes cores cabelo.  
 
Repetidas aplicações de henna e índigo saturar o cabelo com mais cores. 
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Figura 69: As ovelhas tingidas de cores com apenas índigo. 
 

Na figura 69, todos os ovinos foram coradas com índigo só. As cores resultantes foram duras, e ficaria muito 
pouco natural como cabelo humano, e as texturas não foi tão sedoso como misturas com henna. 

 

 
Figura 70: Semper primeiro teste do seu cabelo! 

 

Como você pode ver a partir da cor dos carneiros, os resultados variam de acordo com a cor do cabelo 
subjacente. Se você estiver pensando em tinturaria seu cabelo com henna e índigo, obter algumas amostras em 
primeiro lugar. Colete cabelo de sua escova de cabelo. Elabore alguns dos henna e índigo mix você acha que 
poderia funcionar, e empurrar o cabelo para baixo em que se misturam. Deixe-o em poucas horas e lavá-los com 
isso. Faça testes como este até você chegar a um resultado que você gosta antes de henna todo o seu cabelo! 
Todos os seus resultados são um pouco diferentes! 
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Capítulo 8: Qual é a Cassia? 

Cassia pó olha muito bem como henna em pó, e é o que faz um excelente condicionador cabelos brilhantes e 
espessas, com um couro cabeludo saudável. Se você misturar água com canela e utilizá-lo dentro de uma hora, a 
cor do seu cabelo não vai mudar, mas a textura vai ser liso, saudável e brilhante. Cassia podem ser usados 
diretamente sobre branqueado cabelo loiro para reparar danos químicos.  
 
Cassia obovata, angustifolia alata e têm níveis elevados de anthraquinones e crysophanic ácido, e são muito 
eficazes inibidores da pele fungo, ácaro infestações, bactérias e doenças microbianas. Cassia alata, que tem 
elevados níveis de ácido anthraquinones e crysophanic, tem sido tradicionalmente utilizado para tratar eczema, 
prurido cutâneo e infecções em seres humanos. O cassias com altos níveis de ácido anthraquinones e 
crysophanic são realmente eficazes na promoção de condições saudáveis de pele e cabelos. 

 

 

 

 
Figura 71: Cassia, limão, henna e cabelo 

 

O ácido chrysophanic molécula tem uma cor dourada e pode pintar cabelo da mesma forma que a hena. Se você 
misturar canela e suco de limão, e deixe descansar por 12 horas (como se vê nas páginas 22-23), o dourado 
chrysophanic ácido molécula será liberada. Se você colocar limão / cassia colar sobre a não-pigmentada cabelo 
(número 1 na figura 71) e deixá-lo várias horas, vai deixar uma mancha suave dourado (número 2 na figura 71). 
Cassia pode ser usada para fazer monotonia cabelo loiro dourado novamente. Se você misturar uma colherada 
de henna em 100 g cassia, você pode fazer uma calorosa dourado ou morango loiro cor (número 3 na figura 71). 
Não é preciso muita henna para esmagar a cassia; número 3 é apenas uma colher de chá de henna em 100g de 
cassia, e número 4 é apenas henna.  
 
Isto vai aparecer apenas a palest louras e grays, que não estão em cabelos escuros. Você não pode fazer cabelo 
loiro escuro com canela. 
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Capítulo 9: Coisas a Lembre-se: 

Arte corporal qualidade henna é apenas natural desidratado, em pó folhas de plantas. Henna não é um 
produto químico, que é uma pequena árvore que cresce no deserto. Agricultores em regiões áridas crescer hena, 
mantém protegido das terras agrícolas do deserto, e de henna dinheiro ajuda a manter as suas explorações e 
agricultores familiares são perdidos quando outras culturas à seca.  
 
Não existe "henna negra", "henna neutra", "loira hena", "henna marrom", ou  qualquer outra cor de 
henna do que o que vem naturalmente a partir do corante vermelho-alaranjado molécula em henna, Lawsonia 
inermis. Você pode fazer essas outras cores por mistura de índigo e canela, que são duas outras plantas.  
 
Esqueça o que você já ouviu falar sobre henna causando "frito cabelo", "acumulado", "revestimento do 
cabelo e" antinatural cor. "Esses problemas são causados pelos metais e compostos químicos adicionados a 
henna. Henna é bom para o cabelo! Hena fortalece o cabelo, derruba as caspas, e protege o seu cabelo de danos 
UV. Hena deixa o cabelo saudável, forte, bonito e sedoso. Arte corporal qualidade henna faz-se muito bem!  
 
Utilize apenas arte corporal qualidade hena, índigo, e canela, fresca importada por um conhecedor 
fornecedor. Estou fazendo minha dissertação de doutoramento henna. Eu sou uma pessoa bem fornecedor. A 
henna nas lojas raramente é bom, geralmente arenosos e mofado, e é frequentemente adulterado com 
ingredientes não cotadas, incluindo PPD. Depois de experimentar as coisas boas, você nunca vai voltar para o 
barato substitutos novamente.  
 
Se você receber comichão e borbulhas, toda vez que você usar tintura para cabelo sintético, pare de 
utilizá-lo AGORA . A alergia vai piorar e podem ser fatais. Use arte corporal qualidade henna. Arte corporal 
henna não tem qualidade para-fenilenodiamina, não sais metálicos, sem amônia, e não oxigenada. Esmagou a 
sua apenas folhas secas. No entanto, toda a gente é alérgico a alguma coisa e não há nada que alguém não é 
alérgico a. Um patch teste é uma coisa boa.  
 
Você pode usar arte corporal qualidade henna durante corantes sintéticos e corantes sintéticos é possível 
utilizar mais de arte corporal qualidade henna. Os compostos metálicos nos compostos hennas vai reagir 
com o desastrosamente ativadores em sintético corante. Arte corporal qualidade henna não tem esses compostos 
metálicos, então não haverá problema. 

 

 
Figura 72: Teste sobressalentes cabelo antes de se comprometer a tingir seu cabelo de todos os 

 

Sempre teste o seu cabelo primeiro! Henna resultados variam de acordo com a cor do cabelo subjacentes. Se 
você está pensando em tingir o cabelo com hena e índigo, obter algumas amostras primeiro. Recolher cabelo da 
sua escova de cabelo. Perfazer alguns dos henna e índigo misturar você acha que poderia funcionar, e carregue o 
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seu cabelo para baixo em que se misturam. Deixar algumas horas e lave-o para fora. Faça testes como este até 
que você obtenha um resultado que você gosta antes de henna todo o seu cabelo! Todos os resultados são 
ligeiramente diferentes!  
 
Saiba mais e faça perguntas em hennaforhair.com! Há um fórum, com pessoas legais para conversar, e há 
centenas de fotos e histórias de pessoas que têm hennaed seus cabelos!  
 

Isto não é difícil. Medições e horários podem ser muito aproximados. As mulheres têm hennaed seus cabelos 
durante pelo menos cinco mil anos e não tiveram medição xícaras e livros didáticos. Basta ir em frente e testar 
algumas coisas e fazê-lo!  
 
Homens uso henna também. Henna limpa caspa, e henna e índigo pode cobrir a cinza em barbas.  
 
Pode guardar os seus restos pó e colar. Mantenha o seu extra hena em pó hermeticamente fechadas no seu 
congelador. Irá permanecer frescos por um ano. Mantenha o seu extra henna colar hermeticamente fechadas no 
seu congelador. Irá permanecer frescos por um ano. Não congelar índigo ou índigo colar. Mantenha índigo pó 
lacrado, em uma gaveta ou armário escuro. Irá permanecer frescos por um ano. Indigo colar começa a morte ½ 
hora depois de fazer isso. Atira isso. Não salvar índigo colar ou hena / índigo pastas. Mantenha o seu cássia 
lacrado, em uma gaveta ou armário escuro. 

 

 
Figura 73: Branco luvas látex após aplicação hena 

 
Always wear gloves! Henna and indigo will stain your skin.  The easiest way to get henna into your hair is to 
work it in with your hands.  That gives you a nice scalp massage, too. 

 

 

Figure 74: Thicker is better 
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Sempre aplicar henna de espessura. Não mesmo sonho de tingimento utilizando uma escova. Coloque henna 
no seu cabelo like you're frosting um bolo.  
 
Suco de limão pode ser muito dura para o seu couro cabeludo ou cabelo. Se o seu cabelo parece seco, ou a 
sua pele parece pruriginosa, mudança de meio limão meia água ou suco de laranja. Você pode usar vinho, 
vinagre, chá com limão, outros sucos de frutas ... qualquer líquido claro azedo fará agradàvel. 

 

Figura 75:  Secção do seu cabelo em 1 / 2 "seções. 
 

Secção do seu cabelo em linhas não mais de ½ polegada de largura. Henna não gotejamento através de seu 
cabelo. Você tem que obter todos os pêlos densamente revestidas com hena.  
 
Sempre esperar três dias para avaliar a sua cor do cabelo. Tanto henna e índigo sofrer uma alteração 
química quando em contato com o ar. A cor aprofunda e mellows. Não entre em pânico quando você lavar o 
cabelo.  
 
Isto é muito confuso. Cubra suas roupas com uma grande toalha, e colocar jornais no chão. Esta é espessa goop, 
e pode ir voando. Se henna e índigo mancha algo, lixívia irá bater para fora a mancha.  
 
Quanto devo usar?  
 

• 100g vai pintar cabelo curto.  
• 200g vai corante colarinho comprimento reta cabelo.  
• 300g vai corante ombro comprimento cabelo reto.  
• 500g vai corante cintura comprimento cabelo.  
 
Não adicionar óleo ou de ovos para o seu mix. Estes irão dificultar o corante aceitação.  
 
Você pode aplicar henna quantas vezes quiser. É bom para você!  
 
 

Capítulo 10: Como você faz isso em um cabeleireiro?  

 
Um dos motivos foi hena em declínio constante por 75 anos nos salões é que não se "encaixar" o salão definição 
muito bem. Henna em cosmetologia manuais de instruções do 1940's foram henna que estava a ser aquecida em 
uma caldeira dupla então aplicada quente dos pobres clientes cabeça. Presumivelmente, esta foi a "despacha-te" 
o corante libertação processo. Se você misturar o seu favorito henna a noite antes da sua nomeação, pode levá-lo 
à sua esteticista, com este livro na mão, e simplesmente dizer: "Faça isso, por favor". Traga uma espátula para 
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colocar no henna, porque uma escova tingimento não vai fazer o trabalho. Henna é uma confusão, algo tão 
espalhados no chão para apanhar qualquer poça. Seu esteticista pode fazer o seccionamento, aplicação e 
acondicionamento. Depois, desfrutar alguns dos outros serviços para um salão poucas horas, enquanto o henna 
penetra o cabelo, ou ir para casa, e lavar o cabelo lá.  
 
Se quiser manter um cosmetologista hena na mão pronto para uso, henna pode ser misturado e congelado nas 
próximas semanas baggies no salão e, em seguida, recuperados e aquece rapidamente em uma bacia de água 
morna, quando um cliente vem Indigo polegadas pode ser misturado na local. Salões possível encomendar 
suprimentos granel de pura arte corporal qualidade henna e índigo em um desconto de www.blackcatredcat.com.  
NÃO existe arte corporal henna qualidade disponíveis a partir de qualquer beleza fornecimento grossista ou 
armazenar alimentos saúde. Eles só têm compostos hennas. I've marcada. 

Capítulo 11: Catherine Cartwright-Jones o Quick Mix Chart 

Se o seu 
cabelo é: 

Usando 
Cassia 

Usando 
½ cassia 
e ½ hena 

Usando 
Hena 

Usando 2/3 
hena e 1/3 
índigo 

Usando 1/2 
hena e 1/2 
índigo 

Usando 1/3 
hena e 2/3 
índigo 

Usando 
Henna 
primeiro, 
depois índigo 

Loira  brilhante 
loira 

Morango 
loira 

Vermelho 
vivo 

Castanho 
claro 

Castanho 
médio 

Castanho 
escuro 

Negro, embora 
faça tomar 
mais de uma 
tentativa para 
obter completa 
preto. 

 

Loiro 
escuro 

brilhante 
loiro 
escuro 

de cobre 
vermelho 

Vibrante 
vermelho 

Castanho 
claro 

Castanho 
médio 

Marrom 
escura, 
embora 
possa 
demorar 
mais de uma 
aplicação 
para obtê-lo 
realmente 
escuro. 

 

Negro, embora 
faça tomar 
mais de uma 
tentativa para 
obter completa 
preto. 

 

Vermelho Vermelho 
brilhante 

Quente 
vermelho 

Vibrante 
vermelho 

Castanho 
avermelhado 

Castanho 
médio 

Marrom 
escura, 
embora 
possa 
demorar 
mais de uma 
aplicação 
para obtê-lo 
realmente 
escuro. 

Negro, embora 
faça tomar 
mais de uma 
tentativa para 
obter completa 
preto. 
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Castanho 
médio 

Castanho 
médio 
brilhante 

vermelho 
destaques 

Auburn Castanho 
médio 

Castanho 
médio 

Castanho 
escuro 

Azul-preto 

Castanho 
escuro 

Canstanho 
escuro 
brilhante 

 

vermelho 
destaques 

Escuro 
ruivo 

Castanho 
escuro 

Warm 
brown 

Castanho 
escuro 

Azul-preto 

Preto Brilhante 
preto 

Ligeira 
vermelho 
destaques 

preto com 
vermelho 
shimmer 

Quente 
negros  

Quente 
negros 

Quente 
negros 

Azul-preto 

Cinza Cinza Ouro 
cobre 

de cobre 
vermelho 

Castanho 
claro 

Castanho 
médio, mas 
pode 
demorar 
mais do que 
uma 
candidatura 
para obter a 
cor. 

 

Castanho 
escuro, mas 
pode 
demorar 
mais do que 
uma 
candidatura 
para obter a 
cor. 

Negro, embora 
faça tomar 
mais de uma 
tentativa para 
obter completa 
preto. 

 

Capítulo 12: Henna vai curar piolhos, caspa, e micose.  

Henna é uma forma segura e eficaz para curar piolhos, caspa e micose. Henna combinado com Fenacho vai 
matar piolhos em resistente infestações. Henna combinado com Artemisia vai erradicar completamente piolhos, 
mesmo nas infestações graves. Preparar para erradicar a hena headlice, caspa, micose ou a maneira que você 
normalmente preparar henna. Por difícil infestações, acrescente 25g de Artemisia fenacho ou por 100g de henna. 
Use arte corporal qualidade henna (alto teor corante, sem impurezas ou adulterants. Artemisia Não utilizar em 
mulheres grávidas ou enfermagem. 

M. El-Basheir and Mahmoud A. H. Fouad (2002) A Preliminary Pilot survey on Head Lice, Pediculosis 
in Sharkia Governate and Treatment of Lice with Natural Plant Extracts. Journal of the Egyptian 
Society of Parasitology, Vol 32, No 3, December 2002, Zeinab 

Henna vai curar micose! Micose é uma infecção fúngica e de henna é anti-fúngicos. 

Bosoglu A., Birdane F., and Solmaz H., (1998) “The Effect of Henna  Paste in Ringworm in Calves 
Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkiye 
Indian Veterinary Journal 75, January 

Ringworm at Wikipedia:   http://en.wikipedia.org/wiki/Ringworm 

Henna pode curar caspa! Caspa é o resultado de uma infestação por fungos, psoríase, dermatite, ou descamação 
da pele. Henna é anti-fúngicos, pode ser eficaz contra a psoríase, e pode reforçar pele. Muitas pessoas que têm 
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coceira, descamação couro após a morrer com corantes químicos estão a desenvolver uma alergia a para-
fenilenodiamina e de outros produtos químicos. Henna pode ser usada para tingir cabelos em vez de produtos 
químicos, e podem restaurar cabelos e da pele saudável. 

Wikipedia on Dandruff: http://en.wikipedia.org/wiki/Dandruff 

Embora geralmente é possível presumir que ele é seguro para hena uma saudável do sexo feminino com idade 
superior a 12, não henna uma criança ou do bebê cabelo sem antes consultar o seu médico para determinar a 
criança tem G6PD deficiency.  
Não use em qualquer henna juvenil que tem G6PD deficiency. A glucose-6-fosfato desidrogenase deficiência 
(deficiência G6PD), este é um ligado ao X recessivo doença hereditária caracterizada anormalmente baixos 
níveis da enzima G6PD, que desempenha um papel importante nos glóbulos vermelhos função. Os indivíduos 
com a doença podem apresentar anemia hemolítica não imunes, em resposta a uma série de causas, e uma delas 
é causa é a exposição a hena. Os machos são mais susceptíveis de serem lesados que as fêmeas. G6PD 
deficiência pode ser determinada por uma simples análise de sangue administrado pelo seu médico. 

Wikipedia article on G6PD deficiency:  http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose-6-
phosphate_dehydrogenase_deficiency 
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