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Kasvipohjainen  
hiusväri

Luonnonmukaista
hiustenhoitoa

Sinulle

Color Me Organic -hiusvärisarja on sertifioitua 
luonnonkosmetiikkaa. Siitä osoituksena pakkauksissa 
esiintyy Ecocert-logo. Tämä takaa sen, että tuotteet:
•  sisältävät 100 % luonnonmukaisia ainesosia josta  
vähintään 95 % luonnonmukaisesti viljeltyjä ainesosia
•  eivät sisällä synteettisiä väri-, tuoksu- tai säilöntäaineita
•  eivät sisällä parabeeneja
•  eivät sisällä mineraaliöljyä, silikonia tai PEG:tä
    (polyethylenglycol)

Color Me Organic täyttää myös Suomessa laaditut 
ProLuonnonkosmetiikka ry:n kriteerit. 
Kts. www.luonnonkosmetiikka.fi

Maahantuoja ja markkinoija Suomessa:
Waku Oy, p. 050-3426216 

www.waku-organics.fi
info@waku-organics.fi

K: Mitä on luonnonmukainen hiusväri Color Me 
Organic? 
V: Color Me Organic on kestoväri, joka on valmistettu 
sertifioiduista luonnonmukaisista ainesosista (kasveista).  
Hiusväri ei sisällä synteettisiä ainesosia. Hiusväriä voi 
käyttää kuluttaja- ja ammattikäyttöön. 
K: Voiko Color Me Organic  - hiusväriä käyttää 
synteettisillä väreillä värjättyihin hiuksiin?
V: Kyllä, luonnonmukaista hiusväriä voi käyttää 
synteettisillä hiusväreillä värjättyihin hiuksiin. 
K: Onko tämä hiusväri sertifioitu?
V: Kyllä, Color Me Organic hiusväri on sertifioitu 
kansainvälisesti tunnustetun ranskalaisen ECOCERT 
-sertifiointiyrityksen toimesta. 
K: Kuinka kauan hiusten värjäykseen kuluu aikaa? 
V: Hiusväri jätetään vaikuttamaan vähintään 60 
minuutin ajaksi, sillä hiusväri on luonnonmukainen ja 
sisältää 100 % kasviainesosia. Mitä pidempään annat 
hiusvärin vaikuttaa, sen parempi on lopputulos. Joskus 
on tarpeellista toistaa värjäystä 24 tunnin välein jopa 
2-3 kertaa peräkkäin. Tämä tilanne voi olla kyseessä, jos 
hiuksesi ovat huonossa kunnossa tai ovat kemiallisesti 
käsitellyt.
K: Kuinka kauan Color Me Organic hiusväri pysyy?
V: Hiusväri pysyy 2-4 viikkoa riippuen hiustesi kunnosta.
K: Värjääkö hiusväri ihoa? 
V: Color Me Organic -hiusväri voi värjätä ihoa. Siksi 
suosittelemme suojahanskojen käyttöä
K: Onko lopputuloksena värikartan väri?
V: Hiusten värjäyksen lopputulos on yksilöllinen riippuen 
hiustesi kunnosta. 
K: Voiko Color Me Organic hiusvärillä värjätä vain osan 
hiuksista?
V: Kyllä voit värjätä vain osan hiuksista.
K: Voinko olla allerginen kasvivärille?
V: Harvoissa tapauksissa jotkut voivat olla allergisia 
joillekin kasveille. Suosittelemme tekemään allergiatestin 
aina ennen hiusten värjäystä.  

Usein kysyttyä



Soft Black

Brown

Dark Brown

Wine Red

Mahagony

Burgundy

Copper Brown

Strawberry Blond

Golden Blond

Auburn Red

Saatavana 10 värisävyäColor Me Organic -hiusväri

Ayurvedisistä kasveistä ja yrteistä valmistettu 
hiusväri on kehitetty viimeisimmän 
teknologian ja jatkuvan tuotekehityksen 
tuloksena sekä vuosituhansien perinteitä
noudattaen.
Color Me Organic - hiusväri:
• on markkinoiden ensimmäinen 100 % 

luomusertifioitu kasvipohjainen hiusväri
• peittää harmaat jättäen hiuksiin 

luonnollisen sävyn.
• on turvallinen ja luonnonmukainen 

kestoväri 
• pysyy jopa 4 viikkoa 
• suojaa ja pehmentää hiuksia
• palauttaa hiusten luonnollisen kiillon ja 

hohdon
• sopii useimmille yliherkille ja allergisista 

oireista kärsiville

Color Me Organic -hiusväri 
EI sisällä
• kemiallisia ainesosia tai lisäaineita
• ammoniakkia
• peroksidia 
• resorsinolia
• PAP (para-aminofenolia)
• PPD (parafenyleenidiamiinia)
• parabeeneja

Color Me Organic -hiusvärin 
ainesosat INCI

Henna (Lawsonia inermis) 

Ambla (Emblica officialis)

Noronepikki eng. Bhringraj (Eclipta alba)

Rohtokrappi (Rubia cordifolia)

lndigo (lndigofera tinctoria)

Akasia (Acacia catechu)

Arabiankahvi (Coffea Arabica) 

Kiinanruusu (Hibiscus rosa-sinensis) 

Rohtosarviapila (Trigonella foenum-
graecum)


