
ТЕХНОЛОГІЯ ФАРБУВАННЯ ХНОЮ 

 Порошок хни заварюють гарячою водою при температурі 60-80°С, ретельно 

розмішують до густої однорідної консистенції. 

Суміш рівномірно наносять по проділах, потім від коренів до кінців пасом волосся. 

Для кращого розподілу хну втирають у волосся. На голову клієнта обов'язково надівають 

утеплювальний ковпак. 

Через 30-60 хв. хну змивають водою без шампуню. 

Фарбування хною та басмою. Існує два способи фарбування хною та басмою: 

роздільний і спільний. 

Роздільний спосіб. Волосся фарбують у два етапи: спочатку хною, потім басмою. 

Фарбування хною проводиться так само як і при самостійному фарбуванні, з часом 

витримки 30-60 хв. Після промивання волосся на нього наноситься розчин басми, який 

готується аналогічно хні. Час витримки басми становить 10-15 хв. Утеплювальний ковпак не 

використовують. 

Спільний спосіб. Фарбують одночасно хною та басмою. 

Важливим є приготування суміші та співвідношення компонентів, тому що від цього 

залежить майбутній колір. Хну змішують із басмою, заливають гарячою водою при 

температурі 80°С. Суміш наносять на волосся з часом витримки 20-120 хв. Надівають утеп-

лювальний ковпак. Суміш змивають водою без шампуню. 

Отримання різних кольорів при змішуванні хни та басми 

Рудий відтінок волоссю надають фарбуванням хною. Для цього 25 г хни при 

постійному перемішуванні заливають водою при температурі 70-90°, розмішують до 

однорідної маси. Швидко наносять на волосся, витримують 2,5 год. під утеплювальною 

шапочкою і змивають водою. 

Для надання волоссю каштанового відтінку хну готують так: 25 г хни заливають 

відваром чаю (3 чайні ложки чаю на склянку води) і перемішують до отримання однорідної 

маси. 

Охолоджену масу рівномірно наносять пензликом на чисте, сухе волосся. Волосся 

розчісують, установлюють час витримки; через 2-2,5 години фарбувальну масу змивають 

теплою водою без шампуню. 

Для отримання кольору «червоного дерева» хну перемішують із соком журавлини до 

утворення однорідної маси. Суміш наносять на волосся і змивають через 2,5-3 години. 

Для отримання каштанового кольору змішують 16 г хни та 9 г басми. Масу 

витримують на волоссі 2-2,5 години, потім змивають. 

Чорний колір одержують при змішуванні 9 г хни та 16 г басми. Суміш наносять на 

волосся, витримують 2-2,5 години, а потім змивають. 

Якщо змішують хну і басму в рівних кількостях — 12,5 г хни та 12,5 г басми, то в 

результаті отримують темно-каштановий колір. 

 


