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přírodní barvy na vlasy
manuál pro výběr a barvení
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Kapitola 1

Přírodní barvy na vlasy
Přírodní barvení je celý nový svět. Je to svět 
bylinek, olejů, odvarů a různých vůní. Je to 
péče, krása a zdraví zároveň. Příroda je svá 
a je důležité se s ní naučit pracovat. Jaké jsou 
přírodní barvy na vlasy, jaké odstíny umí a jak 
je vůbec namíchat?

Ponořte se s námi do světa alchymie pří-
rodního barvení.
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Chemická vs� přírodní barva na vlasy

Chemická barva
Po chemické barvě saháme tehdy, když máme chuť mít na hlavě barvu, která 
jinak v přírodě neexistuje. Je to ovšem vždy něco za něco. Čím méně přirozený 
odstín si vyberete, tím větší chemickou páku musíte použít. Jaký je princip 
tohoto barvení?

Aby mohla chemická barva vytvořit jakýkoliv odstín na jakýchkoliv vlasech, 
musí se dostat až dovnitř vlasu a tam něco změnit. Chemická barva vlas otevírá 
a proniká hluboko, kde natrvalo mění přirozený pigment. To se děje pomocí 
silných látek jako např. amoniak, který vlas násilím otevře, že vypadá rozježeně 
jako třeba jehličnatý strom. Peroxid následně odstraní přirozený pigment, který 
se uvnitř nachází. Syntetické pigmenty z barvy mají v tuto chvíli volné místo 
a můžou se natrvalo ve vlasu usadit. Barva je díky tomuto principu jednolitá, 
na všech vlasech stejná a nijak extra se nevymývá.

Přírodní barva
Přírodní barvy jsou skvělé, když chcete probudit svou vlastní divokost a při-
jmout to, jaká v základu jste. Přírodní barvy fungují na jiném principu, protože 
jsou složené pouze z usušených namletých bylin. Absence chemických látek 
umožňuje takové barvě povrch vlasu obalit vrstvou pigmentu, které se v by-
linách přirozeně nacházejí. Vlastní odstín zůstává, proto je výsledný tón vždy 
kombinací aktuálního pigmentu vlasů a pigmentů z bylin. I tady je to něco za 
něco. Díky těmto barvám jsou vlasy zdravé, lesklé a  pevné. Škála odstínů, 
které nám však mohou nabídnout, je přirozeně omezená.

Funguje přírodní barva stejně jako jako ta konvenční?
Ne, chemické a přírodní barvy fungují na úplně jiných principech. Od 
toho se také odvíjí to, co každá barva umí a co nám může nabídnout.
Princip barvení je u chemických a přírodních barev úplně odlišný. Od 
toho se také odvíjí jejich vlastnosti a to, co od nich můžeme očekávat. 
Chemická barva nám splní jiná přání než ta přírodní.

Na nás je pouze ujasnit si, jaké jsou naše touhy. Výběr správné 
barvy už pak není složitý.
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Kdy se hodí přírodní barvy na vlasy?
Přírodní barvy na vlasy se hodí ve chvílích, kdy si přejete váš přirozený odstín 
ozvláštnit a dodat mu šťávu. Přírodní barvy umí dodat vlasům sytý tón a 
výrazný lesk. Jsou skvělé tehdy, když bojujete s lupy, kožními vyrážkami či pa-
dajícími vlasy. Přírodní barvy vlasy také výrazně ozdravují, zacelují a regenerují. 
Hodí se v případech zničených a poškozených vlasů.

Kdy se naopak přírodní barvy nehodí?
Přírodní barvy se naopak nehodí jako plnohodnotá náhražka chemické barvy, 
protože se jednoduše chovají jinak. Nesahejte po nich, pokud chcete vlasy ze-
světlovat nebo pokud si přejete mít výrazně jiný odstín, než je ten váš. Neberte 
si je ani tehdy, pokud se chcete k chemickým barvám zase brzy vrátit a k henně 
si jen na chvíli odskočit tzv. pro regeneraci. I přírodní barvě chvíli trvá, než se 
vymyje, a spolu s chemickou barvou se dohromady příliš nemusí.

Vlastnosti chemické barvy Vlastnosti přírodní barvy
Odrosty jsou výrazné. Odrosty mají jemný přechod.

Barva je permanentní, protože je pig-
ment umístěn uvnitř, z  vlasů se nedá 
vymýt.

Barva není permanentní, jedná se 
o  vrstvu pigmentu na povrchu vlasu, 
která se postupně vymývá.

Může vytvářet nepřirozenou stejno-
barevnost. Kvůli principu odstranění 
vlastního pigmentu na každém vlasu 
vypadá stejně.

Barva je přirozená a  proměnlivá. Vý-
sledný odstín je vždy kombinací aktuální 
barvy vlasu a  přírodní barvy. Odstíny 
jsou díky tomu jedinečné.

Chemické barvy zesvětlují jen díky ob-
saženým agresivním chemickým látkám.

Přírodní barvy podporují přirozenou 
barvu vlasů, nebo ji postupně ztmavují, 
ale nikdy nezesvětlují.

Syntetické pigmenty někdy vytváří 
nepřirozené odstíny.

Škála odstínů, kterou přírodní barvy 
poskytují, je vždy blízká naší přirozené 
barvě vlasů.

Chemické barvy jsou pro zdraví vlasů 
i  pokožky náročné. Dlouhodobé bar-
vení vlasy oslabuje, poškozuje, a v kůži 
může vyvolat alergie.

Přírodní barvy díky obsaženým bylin-
kám vlasům i vlasové pokožce prospíva-
jí. Čím častěji se barvíte, tím jsou vlasy 
silnější, lesklejší, a pokožka zdravější.
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Co je přírodní barva na vlasy
Přírodní barva na vlasy je vlastně taková ozdrav-
ná záležitost. Jsou to všechno pouze sušené 
namleté byliny a v drtivé většině se prodávají 
ve formě suchého prášku. Byliny jsou pečlivě 
vybrané pro své barvící schopnosti a pro svůj 
um hojit pokožku. Čisté přírodní složení umož-
ňuje použití barev i  u  citlivých jedinců. Jsou 
vhodné pro alergiky, těhotné i kojící maminky.

Barvy vlasy posilují, navrací jim lesk a heb-
kost. Hojí pokožku, zmírňují projevy ekzému 
a  vyrážek. Dobře se také osvědčují v  boji 
s lupy. Pokožka je zdravější a vlasy díky tomu 
méně padají a získají i větší objem.

Čím více vrstev přírodní barvy máte, tím je 
odstín intenzivnější a lépe chytá. Pokud budete s barvením teprve začínat a po 
prvním barvení neuvidíte žádnou extra změnu, s každým dalším pokusem to 
bude lepší a lepší. Vrstva pigmentu se totiž na vlasu vytváří postupně.

V balení takové barvy nenajdete žádné další přípravky, které je třeba spolu 
nějak namíchat. Hennový prášek v základním slova smyslu jednoduše smícháte 
pouze s vodou.

Když se řekne přírodní barva na vlasy, jejím synonymem je henna. Není to 
však jediná bylina, která se v takových barvách nachází. Jaké byliny můžete ve 
složení barev CosmetikaBio najít a co všechno umí?

Když je prášek zelený, budu zelená?
Prášek je zelený, protože rostliny jsou zelené. Nejedná se však 
o žádný barvící pigment, jde pouze o chlorofyl, takže žádný strach. 
Nežádoucí zelený odstín po hennování je způsobený reakcí chemické 
barvy a indiga.



Henna (Lawsonia inermis)
Jedná se o základ skoro všech přírodních barev na vlasy. 
Tato bylina se pěstuje nejen pro své barvící schopnosti, ale 
i pro své účinky na zdraví kůže. V Indii ji používají jak pro 
tradiční malování na tělo, tak při potížích s  lupy, ekzémy 
a dalšími vyrážkami pokožky hlavy. Tato bylina má opravdu 
silné barvící schopnosti. Její pigment je teplý a sytě oran-
žovo - ohnivý. Pouze příměsí dalších bylin se tento odstín 
ředí na další tóny. Chytá dobře, vymývá se nejpomaleji 
a zakryje i šediny.

Jaké byliny najdete 
v přírodních barvách 

henna

indigo

Přírodní barvy na vlasy od CosmetikaBio jsou vlastně takovou malou bylin-
kovou zahrádkou. Kromě henny obsahují spoustu bylin, které se tradičně 
používají na podporu růstu vlasů a  na ozdravení pokožky. Dohromady tvoří 
výjimečnou směs, která nejenže barví, ale také o  vlasy pečuje. Jaké byliny 
v barvách najdete?
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Cassia (Cassia obovata)
Této bylině se říká různě  – bezbarvá henna, regenerační 
henna, neutrální henna apod. Pravdou však je, že to vůbec 
není henna, i  když má její vlastnosti. Neobsahuje však 
žádný výrazný pigment a  vlasy nebarví (maximálně zís-
káte zlatavý nádech). Má ale poměrně slušné regenerační 
schopnosti. Buď se používá samostatně na ozdravení vlasů 
a vlasové pokožky, nebo se přidává do barvících směsí, kde 
zajišťuje méně intenzivní a světlejší odstín.

Indigo (Indigofera tinctoria)
Indigo je rostlina, ze které se vyrábí ono tmavě modré 
barvivo. Díky její přítomnosti lze v  kombinaci s  hennou 
vykouzlit různé tóny hnědých až tmavě hnědých barev. 
Indigo má studený odstín a  co se týče barvení a  výdrže, 
tak je poměrně křehké. Vadí mu horká voda i dlouhé mi-
nuty čekání před barvením. Vymývá se rychleji než henna. 
Pokud tak chcete podpořit hnědé studené tóny na vašich 
vlasech, musíte se řídit podle toho, co chce indigo, a  ne 
podle toho, co chce henna.

Amla (Phyllanthus emblica)
Amla, neboli indický angrešt, je ovoce, které se v  Indii 
konzumuje především pro svůj vysoký obsah vitamínu C 
a  pro svou schopnost podporovat trávení. Jedná se také 
o  velice oblíbený vlasový kondicionér. Obsažený vitamín 
C totiž dodá vlasům lesk a  osvěží barvu. Dá se používat 
sama o sobě jako maska, nebo se ve většině případů na-
chází v hennových barvách, kde pečuje o vlasy a zvyšuje 
její barvící schopnosti. indigo

cassia

amla
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Neshodnice (Eclipta prostrata)

Mořena srdčitá (Rubia cordifolia)
Další ájurvédský oblíbenec. Je to bylina, která reguluje 
vnitřní horkost a pomáhá s krevním oběhem. Díky těmto 
účinků zmírňuje ekzémy, lupénku a další kožní potíže. Díky 
většímu prokrvení ošetřených míst mají vlasové cibulky 
větší přísun živin. Zmírňuje padání vlasů. Do barev se také 
přidává pro svůj červený pigment.

Pískavice řecké seno  
(Trigonella foenum-graecum)
Pískavice je výjimečný pomocník v péči o suché a dehydro-
vané vlasy. S oblibou se také používá jako olej na zpevnění 
pokožky a jako doplněk stravy po porodu. Má specifickou 
vůni.

Akácie (Acacia catechu)
Akácie je zdrojem hnědo červeného barviva, většinou ji 
najdeme v hnědých odstínech, které oživuje. Je velice léči-
vá a hojivá. Má regenerační účinky na pokožku a čistí krev.

pískavice

akácie

mořena

neshodnice

V Indii se tato bylina přezdívá jako „královna vlasů“. Oddaluje
předčasné šedivění a působí proti vypadávání. Používá se
také v podobě oleje. Poradí si i s různými kožními potížemi,
jelikož je protizánětlivá. Celkově zlepšuje kvalitu vlasů.
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Bakopa (Bacopa monnieri)
Bakopu znáte především jako ájurvédské brahmi, které se 
s oblibou používá ve vlasové péči, protože napomáhá zdravé-
mu a hojnému růstu vlasů. Mimo jiné má také skvělé účinky 
na kognitivní funkce, jelikož zklidňuje a koncentruje mysl.

Ibišek (Hibiscus rosa - sinensis)
Ibišek se v  barvách nachází hlavně kvůli svému červenému 
barvivu, proto ho najdete především v červených odstínech. 
Ibišek je také skvělý pro svou kyselost. Oživuje barvu, působí 
jako kondicionér a tonizuje pokožku.

Kávovník (Coffea arabica)
Přidává se do tmavých odstínů, nicméně jeho barvící schop-
nosti nejsou tak zajímavé, jako jeho výrazný vliv na prokrvení 
pokožky. Je skvělým pomocník při přílišném padání vlasů 
a na podporu rychlejšího růstu.

kávovník
ibišek

bakopa

10



Kapitola 2:

Odstíny přírodních barev 
na vlasy
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Tip: Přírodní barvu vybíráte podle podkladu, ne podle odstínu, který 
je namalovaný na krabičce.

Malý pomocník při výběru odstínu
• Čisté odstíny – cassia, henna, indigo.
• Studené odstíny – pšeničná blond, popelavá blond.
• Neutrální odstíny – hnědá, tmavě hnědá.
• Odstíny vhodné na odbarvené a zesvětlované vlasy  

– henna, jahodová blond, vínově červená, mahagonová.
Vzorník na následujících stránkách vám pomůže  
s detailním výběrem správné barvy.

Odstín přírodní barvy nevybíráte podle toho, jaký odstín je namalovaný na kra-
bičce. Směs bylin, která uvnitř je, takovou barvu skutečně poskytuje. Ovšem 
na bílém podkladu. Chemická barva si ten bílý podklad pro příjem jakýchkoliv 
pigmentů udělá. Přírodní barva ale takhle nefunguje.

Barvu na krabičce si vždy musíte spojit s barvou vlasů, kterou aktuálně máte. 

něco namalujete vodovkami. Výsledná barva je jasná a čistá. Takhle funguje 
chemie. Pak si vemte papír hnědý, zrzavý nebo světle žlutý. A namalujte na něj 
barevnou čáru. Odstín bude výsledkem jejich spojení.

Základním pravidlem u výběru přírodní barvy je vybírat si podle odstínu 
vašich vlasů, tedy podle podkladu.

Jak vybrat odstín přírodní 
barvy na vlasy

Výsledek je vždy jejich kombinací. Představte si bílou čtvrtku, na kterou
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OBILNÁ
BLOND

POPELAVÁ
BLOND

ZLATÁ
BLOND

JAHODOVÁ
BLOND

CASSIA HENNA

VÍNO

BURGUNDSKÁ

KAŠTANO

MAHAGONOVÁ

DÁ

TMA

FIALOVÁ

INDIGO

Vybírejte podle podkladu 
a pamatujte – přírodní barvy nezesvětlují  

a opakovaným barvením nabývají na intenzitě.

S výběrem správného odstínu vám pomůže vzorník na další straně.
Vzorník CosmetikaBio je jediný na trhu, který vám ukazuje skutečné, reálné 

odstíny. Jasnějších a zářivějších barev přírodními cestami dosáhnout nelze.

Odstíny barev 



PŠENIČNÁ BLOND

POPELAVÁ BLOND

ZLATÁ BLOND

JAHODOVÁ BLOND

HENNA

BURGUNDSKÁ

VÍNOVĚ ČERVENÁ

FIALOVÁ

MĚDĚNÁHNĚDÁ

MAHAGONOVÁ

HNĚDÁ

TMAVĚHNĚDÁ

ČERNÁ

CASSIA

KAŠTANOVĚ ČERVENÁ

INDIGO

šedá hnědá tmavě hnědá černátmavá blondblond

Vaše přirozená barva vlasů*:Vzorník barev

Odstíny CosmetikaBio:

* Barvy neaplikujte na vlasy chemicky barvené, melírované nebo odbarvené.
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Cassia
• Rostlinná bezbarvá regenerace na vlasy.
• Cassii se také přezdívá „bezbarvá henna“. Je určená k re-

generaci vlasů, ať už přírodní barvy používáte, nebo ne.
• Nemá za úkol barvit, na světlých vlasech může vytvořit 

medový nádech nebo je maličko ztmavit.
• Cassia zanechává vlasy hebké, lesklé a bohatší. Je ideální 

jako vlasová kúra pro poškozené, matné a  slabé vlasy. 
Zklidňuje vlasovou pokožku.

INCI: 100% Cassia abovata

Henna
• Čistá henna má zářivou ohnivo oranžovou barvu. Chytá 

dobře na všechny typy vlasů, výsledný odstín je závislý na 
barvě podkladu.

• Henna zklidňuje vlasovou pokožku, pomáhá od lupů, pa-
dání i od poškozených vlasů.

• Světlým vlasům dodává barvu jasného ohně, na tmavých 
vlasech vytvoří rudé a  zrzavé odlesky. Má dobré krycí 
schopnosti, skvěle kryje šediny.

INCI: 100% Lawsonia inermis

Indigo
• Jedná se o čisté indigo, které obsahuje tmavě modré barvi-

vo. V barvách tvoří základ všech studených odstínů.
• Je křehké, nesnese horkou vodu ani dlouhé čekání.
• Na světlých vlasech je modrošedé, na hnědých hnědomod-

ré. Tmavým vlasům propůjčuje tmavší a studenější nádech.
• Samostatně má relativně slabé barvící účinky, může se 

míchat s dalšími odstíny.
INCI: 100% Indigofera tinctoria

Čisté odstíny
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Pšeničná blond
• Pšeničná blond je určená pro přirozeně světlé vlasy, kterým 

dodává odstín zralého obilí. Tato barva neobsahuje hennu 
(lawsonii), proto nikdy nemá teplé tóny a nevymývá se do 
zrzava.

• Amla propůjčuje vlasům hebkost a  lesk, brahmi pečuje 
o pokožku hlavy.

• Barva je ideální na míchání s  ostatními odstíny, pokud 
chcete mít výsledek spíše studený a ne tak intenzivní. Je 
vhodná i pro hnědé vlasy, o které především pečuje a za-
nechává je lesklé.

INCI: Phyllanthus emblica, Indigofera Tinctoria, Cassia obovata, 
 Eclipta prostrata, Bacopa monnieri

Popelavá blond
• Popelavá blond je určená pro přirozeně světlé vlasy, které 

regeneruje, tónuje a dodává studený lesk.
• Obsahuje spoustu regenerační cassie a  indiga, které dělá 

dobře i vlasové pokožce.
• Na tmavších vlasech funguje jako regenerace. Barva přidá-

vá studený tón a stahuje příliš teplý nádech.
INCI: Cassia obovata, Indigofera tinctoria, Lawsonia inermis, 
 Phyllanthus emblica, Eclipta Prostrata, Bacopa monnieri

Blond odstíny
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Zlatá blond
• Zlatá blond dodává vlasům jemně teplý nazlátlý nádech, je 

určená především na přirozeně světlé vlasy. 
• Pískavice řecké seno zde pečuje o suché vlasy, trocha ibišku 

zase dodává barvě šťávu a lesk.
• Zlatá blond by se dala považovat i  za světle oříškovou, 

používá se také, když už ženy nechtějí melírovat. Dodává 
zlatý nádech světle hnědým vlasům a šedinám.

INCI: Lawsonia inermis, Emblica officinalis, Eclipta alba,  
 Cassia obovata, Trigonella foenum-graecum,  
 Hibiscus rosa sinensis, Indigofera tinctoria

Jahodová blond
• Jahodová blond je velice světlý odstín zrzavé. Dobře chytá 

na přirozeně světlé vlasy, kterým dodává jemný a  teplý 
medovo měděný nádech.

• Neshodnice zabraňuje předčasnému šedivění a vypadává-
ní. Cassia s amlou o vlasy pečují a regenerují je.

• Kdo si netroufá na čistou hennu kvůli její intenzitě, tato 
barva je její světlejší variantou. Na tmavších vlasech zane-
chá teplý zlatozrzavý nádech.

INCI: Lawsonia inermis, Emblica officinalis, Eclipta alba,  
 Cassia obovata, Trigonella foenum-graecum,  
 Hibiscus rosa sinensis
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Červené odstíny
Burgundská

• Burgundská je tmavší odstín červené s teplými tóny. Barvou 
se podobá rezavému vínu. 

• Ibišek dodává načervenalý nádech. Obsažená neshodnice 
prohlubuje barevný tón směsi. 

• Čím světlejší je podklad, tím výraznější barvu vytvoříte.
INCI: Rubia cordifolia, Indigofera tinctoria, Eclipta alba,  
 Emblica officinalis, Lawsonia inermis, Hibiscus rosa sinensis

Vínově červená
• Krásná červenomrkvová barva s  vínovými tóny. Výsledný 

odstín záleží především na podkladu. Vlasům dodává rudý 
lesk.

• Mořena srdčitá propůjčuje barvě červený pigment, výborně 
působí i na podrážděnou pokožku.

• Na světlých vlasech bude barva zářivá do zrzava, na hně-
dých s červenými odlesky do mahagonova. Tmavým vlasům 
propůjčuje narudlý nádech viditelný na slunci.

INCI:  Rubia cordifolia, Eclipta alba, Emblica officinalis,  
 Lawsonia inermis, Hibiscus rosa sinensis

Kaštanově červená
• Kaštanově červená je zrzavočervená barva. Na světlých 

vlasech je poměrně zářivá, na tmavých vykouzlí odstín sku-
tečně připomínající zralé kaštany.

• Díky obsaženému ibišku dodává vlasům červenohnědý lesk.
• Na velmi tmavých vlasech není nijak výrazná, ale poskytuje 

krásný narudlý tón.
INCI: Lawsonia inermis, Emblica officinalis, Eclipta alba,  
 Trigonella foenum-graecum, Hibiscus rosa sinensis,  
 Indigofera tinctoria
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Měděná hnědá
• Neutrální decentní hnědá s  teplým podtónem. Barva není 

tak intenzivní jako ostatní hnědé odstíny. Je o něco světlejší 
s přirozeným měděným odleskem.

• Ibišek barvu oživuje a především tonizuje pokožku.
• Na světlých vlasech je efekt větší, barva více září. Je to oblí-

bený odstín u majitelek hnědých vlasů, které se bojí výrazné 
čisté henny.

INCI:  Rubia cordifolia, Indigofera tinctoria, Eclipta alba,  
 Emblica officinalis, Lawsonia inermis, Hibiscus rosa sinensis, 
 Trigonella foenum-graecum

Mahagonová
• Mahagonová je pro všechny milovnice rudých odlesků, které 

nejsou ani moc zářivé, ani příliš tmavé.
• Vysoký podíl mořeny srdčité propůjčuje barvě krásný teplý 

načervenalý odstín.
• Na světlých vlasech chytá do měděna, dokáže natónovat 

i  tmavé až černé vlasy, kterým dodává hluboký mystický 
rudý nádech.

INCI:  Rubia cordifolia, Eclipta alba, Emblica officinalis,  
 Lawsonia inermis, Hibiscus rosa sinensis,  
 Trigonella foenum-graecum

Hnědé odstíny
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Hnědá
• Jedna z nejoblíbenějších barev CosmetikaBio.
• Měkká čokoládově hnědá barva bez výrazných teplých 

podtónů. 
• Obsahuje kávovník pro pěkný hnědý odstín. 
• Výrazně stimuluje vlasy k  růstu. Vzácná akácie barvu 

prohlubuje.
• Světlým vlasům dodá krásnou čokoládovou barvu, tmavým 

vlasům propůjčí hloubku a lesk.
INCI: Rubia cordifolia, Indigofera tinctoria, Eclipta alba,  
 Emblica officinalis, Lawsonia inermis, Acacia catechu,  
 Coffea arabica, Hibiscus rosa sinensis,  
 Trigonella foenum-graecum

Tmavě hnědá
• Nejprodávanější odstín CosmetikaBio.
• Při správném namíchání dosáhnete barvy tmavé hořké 

čokolády s oslnivý leskem.
• Obsahuje mořenu srdčitou a  neshodnici pro krásný sytý 

tmavý odstín.
• Není vhodný na úplně světlé vlasy, pokud nejsou předbar-

vené čistou hennou. Středně hnědým dodá nádherný 
tmavohnědý odstín, tmavší vlasy oživí a natónuje. 

INCI: Indigofera tinctoria, Lawsonia inermis, Phyllanthus emblica, 
 Eclipta prostrata, Rubia tinctorum, Trigonella foenum graecum, 
 Coffea arabica bean, Hibiscus rosa sinesis 
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Černá
• Černá je určená zejména hnědým a tmavohnědým vlasům, 

kterým dodává měkkou černou barvu.
• Prim zde hraje indigo s  neshodnicí, které barvě dodávají 

hloubku. Henna zase měkkost a teplý podtón.
• Světlé a šedé vlasy je nutné nejdříve předbarvit čistou hen-

nou, aby odstín pěkně chytnul.
INCI:  Indigofera tinctoria, Eclipta alba, Emblica officinalis,  
 Lawsonia inermis

Fialová
• Fialová neobsahuje hennu, výsledná barva je vždy studená. 

Vlasy jemně tónuje a dodává jim studený namodralý lesk.
• Kromě indiga obsahuje i pískavici řecké seno, která pečuje 

o suché kadeře.
• Oživuje tmavě hnědé až černé vlasy, kterým dodává hloub-

ku. Bílé nebo šedivé vlasy mohou dostat světlý modrofia-
lový nádech.

INCI:  Indigofera tinctoria, Trigonella foenum graecum,  
 Hibiscus rosa sinensis, Rubia tinctorum

Černá a fialová
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Jaké odstíny nelze s přírodní barvou vytvořit
Rovnou na začátku vám to zjednodušíme, příroda má omezenou paletu a ně-
které odstíny se prostě rozhodla nevytvářet. Které to jsou?

Blond. Studená, popelavá, platinová a  další podobné odstíny 
blonďaté s žádnou přírodní barvou nevytvoříte, jelikož přírodní 
barvy neumí zesvětlovat. Světlé vlasy obarví do zlatava, či do 
medova, na tmavých fungují blond henny spíše jako regenerace 
a vůbec nejsou vidět.

Jasná studená červená. Znáte takovou tu klasickou červenou 
barvu, která je mezi ženami oblíbená? Přírodní barva vám ji přesně 
takovou neudělá. Vždy to bude něco mezi tmavou zrz s nádechem 
do červena či mahagonova, a v základu bude vždy teplá.

Čistá černá s  modrými odlesky. Opět odstín, u  kterého se 
příroda rozhodla, že není třeba. Havraní čerň se studenými od-
lesky získáte jen chemií. Černý odstín u hennových barev je vždy 
s teplými tmavočervenými odlesky na slunci a může mít různé 
variace od tmavě hnědé až po skoro černou.

Jakékoliv neonové a  nezvyklé barvy. Pokud si nejste jisté, 
jaké odstíny přírodní barvy umí, zkuste si představit barvy 
podzimního lesa. Jsou to tóny od zlatavé přes světlejší i tmavší 
oranžovou, po různé tóny rudých lístků v kombinaci s variacemi 
hnědé zeminy a kmenů stromů.

Jaká barva je ta správná?
Chci světlejší barvu, než je moje přirozená.

→ Sahám po chemii.

Chci podpořit svoji přirozenou barvu vlasů.
→ Sahám po barvě, která je mi nejpodobnější.

Chci svoji přirozenou barvu ozvláštnit a nebojím se teplých tónů
→ Sahám po zrzavé henně, nebo po blonďatých, hnědých,  
     či fialovo-červených odstínech.



23

Kapitola 3:

Jak barvit přírodními barvami
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Jak připravit vlasy na první barvení

Pokud máte přírodní barvu vlasů nebo starou 
hennu

Pokud máte přírodní barvu vlasů nebo starou hennu, moc toho před barvením 
řešit nemusíte. Přírodní barvu můžete na vlasy aplikovat hned.

Pokud byste chtěli být opravdu důslední, není špatné vyměnit konvenční 
šampóny za přírodní. Proč? Konvenční šampony většinou obsahují dost agre-
sivní mycí složky, které jednak dráždí pokožku hlavy, druhak až příliš rychle vy-
mývají barevné pigmenty. Jemný přírodní šampón ocení vaše vlasy i pokožka.

Mám se vyhýbat silikonům ve vlasové kosmetice?
Inu, je to na vás. Jediné, co silikony dělají, je, že na vlasech vytvoří 
ochrannou vrstvu. Je to vlastně taková neprodyšná fólie.

Konečkům a délkám to může dělat dobře, pokožka hlavy by s tím 
do styku přijít neměla, protože ta potřebuje dýchat a pracovat. Co-
koliv však dáte mezi barvicí pastu a povrch vlasu, vám logicky příjem 
pigmentů může znesnadnit.
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Pokud máte chemicky barvené vlasy
Přechod z chemických barev na přírodní:

1. Před prvním barvením si nechte pauzu 4–6 týdnů.
2. Pokud máte doma konvenční šampón na barvené vlasy, vyměňte ho za 

normální, nebo rovnou přírodní. Syntetické pigmenty v něm obsažené 
dělají ve spojení s barvícími bylinami neplechu. Nový šampón používejte 
měsíc, než nanesete první vrstvu přírodní barvy.

3. Vlasy očistěte. Ideálně je omyjte pomocí jílu (jakéhokoliv). Očistí cokoliv, 
co může na povrchu vlasu ulpívat a  bránit přírodnímu pigmentu dobře 
přilnout.

4. Chemicky zesvětlované nebo odbarvované vlasy se vyhnou čisté 
cassii a  barvám, které mají ve složení více převažující indigo. 
Více info v barvících tipech!

5. Vyberte si odstín co nejpodobnější vaší přirozené barvě.

Přechod z přírodní barvy na chemickou

Postup:
1. Přestaňte používat přírodní barvy, i  regenerační cassii. Potřebujete mít 

povrch vlasu co nejčistší, aby se chemická barva mohla dostat dovnitř.
2. Čas od času omyjte vlasy jílem. Počkejte pár týdnů, než se vydáte za 

kadeřnicí.
3. Počítejte s  tím, že přechod na váš oblíbený odstín pomocí chemických 

barev bude postupný, rozhodně to nebude jednorázová záležitost, ale 
postupné barvení.

Pokud bych chtěla znovu přejít na chemickou barvu, jde to?
Ano, jde to, ale vyžaduje to čas a  postupné barvení až do vašeho 
vysněného odstínu. Většinou to nejde spláchnout jednou návštěvou 
kadeřnictví.
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Míchání barvící pasty
Výběr správného odstínu je první důležitý 
úkol. Příprava pasty hned druhý. Tomuto 
kroku je třeba věnovat velkou pozornost, 
protože silně ovlivňuje odstín, který se 
vám na vlasech nakonec objeví.

V chemické barvě směs také mícháte 
z různých látek, které pomohou pigmen-
tům vykonat svou práci.

U přírodní barvy je zapotřebí stejná 
péče. I když jde v zásadě jen o to smíchat 
prášek s  vodou, i  tady je nutné vědět 
něco víc.

U míchání barvící pasty jsou pro žádoucí výsledek důležité tři věci:
1.  teplota vody
2.  pH směsi
3.  čas, po který necháváte namíchanou pastu odstát
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Pokud chcete v barvě podpořit spíše teplé, 
zrzavo‑červené odstíny

90 °C. Horká voda pomůže uvolnit přede-
vším pigment z henny (lawsonie). V barvě 
pak tento odstín bude převládat.

• Směs udělejte spíše kyselou. Můžete přidat 
pár kapek citrónu, přidat maličko octu nebo 
směs zalijte silným odvarem z  ibiškového 
čaje, který podpoří červené odstíny.

• Výslednou pastu nechte tak půl hodiny 
odstát. Pasta se odleží a pigment bude mít 
čas se uvolnit.

Pokud chcete, aby v barvě převládaly spíše 
studené, tlumené či hnědé odstíny

50 °C. Indigo, které dělá v  barvách ony 
studené odstíny, je poměrně citlivé a hor-
kou vodou ho zničíte.

• PH směsi dělám spíše zásadité. Můžete 
přidat kávu, silný odvar z  černého čaje, či 
nechat směs jen tak.

• Pastu nenechávejte odstát, rovnou ji na-
neste na vlasy. Indigo je totiž aktivní cca 
20 minut po smíchání s vodou, pak se jeho 
barvící schopnosti značně snižují.

•   Prášek   zalijte   horkou   vodou   kolem

•   Prášek zalijte vodou maximálně o teplotě



Vylouhovaný čaj
Podle toho, jaký odstín chcete podpořit, můžete 
směs místo čisté vody zalít čajem.
• Zmíněný ibiškový pro červené tóny, heřmánkový 

pro blond odstíny, černý čaj zase pro všechny 
hnědé a tmavší.

Bylinkové odvary
Bylinkové odvary a oplachy se používaly na vlasy 
odjakživa, dodávají vlasům lesk a především ošetří 
i vlasovou pokožku.
• Skvělá je kopřiva, lopuch, chmel či rozmarýn.

Éterické oleje
Pár kapek éterického oleje dodá barvicí pastě jiný 
rozměr. Při správném výběru ulevíte především vaší 
pokožce, můžete regulovat i funkci mazových žláz 
a další projevy. Určitě nepřidávejte nic agresivního, 
vyhněte se éterickým olejům jako je kafr, skořice, 
pepř a hřebíček.

Rostlinné oleje
Pastu můžete obohatit vhodným rostlinným 
olejem, pomáhá to především vlasům suchým 

barvící schopnost může lehce snížit. Olej udělá na 
vlasu ochrannou vrstvu a pigment pak nemusí tak 
dobře přilnout.
• Skvělé oleje jsou ricinový (podpora růstu vlasů), dýňový (obsahuje zklidňující 

zinek), sezamový, olivový (výživný), nebo třeba meruňkový, který báječně voní.

Ájurvédské i jiné byliny
Do směsi můžete přidat i namleté sušené byliny.
• Samostatně se prodává třeba výše zmíněná amla, 

která dodá vlasům lesk a působí jako kondicionér.

Co všechno můžete do pasty přidat?

a  hodně  poškozeným.  Počítejte  ale  s  tím,  že  se
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Co budete na barvení potřebovat

misku

kovovou lžičku na míchání 
(kov nemá žádný vliv na odstín a dá se nejlépe opláchnout)

starý štětec na nanášení barvy nebo nějaké nepropustné rukavice 
určené na čištění (můžete použít i jednorázové lékařské)

potravinářskou folii na obalení nabarvených vlasů

starý zničený ručník pro finální turban, aby vlasy zůstaly v teple

Tip: Určitě si na barvení neberte bílé tričko ani milovanou podprsen-
ku. Nejlepší je nic nebo něco, co vám nebude líto zničit.

Nanášení barvící pasty
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Barví pasta kůži?
Ano, lehce barví, je lepší namazat exponovaná místa mastným 

nečeká takový šok jak u chemických barev. I kdybyste našla obarvený 
kus kůže, není to zase tolik vidět a navíc to jde docela dobře dolů.

Jak barvu nanášet
Barvu nanášejte na čerstvě umyté, 
mírně vlhké vlasy. Je to to nejjed-
nodušší a  nejpraktičtější, co můžete 
udělat. Hennové barvy lze samozřejmě 
nanášet i na vlasy suché, není to ovšem 
žádnou podmínkou. Namíchaná pasta 
má konzistenci hustší kaše. Na suché 
vlasy se nanáší složitě a je s tím zbyteč-
ně spousta práce.

Nejlepší bude, když dodržíte doporučení na obalu. Obecně ale 3  hodiny 
bohatě stačí. Za tu dobu se vlasy ani více neobarví, ani více nezregenerují.

• Pokud začínáte, barvu nanášejte na celou délku vlasů a můžete to tak neu-
stále opakovat. Každá další vrstva henny výsledný odstín maličko ztmavuje. 
Pár vrstev je ale potřeba, protože přírodní barvě chvíli trvá, než začne být 
odstín intenzivní. S každým dalším barvením pak chytá lépe a lépe.

• Pokud se už nějakou dobu barvíte a  nechcete mít konečky tmavší než 
kořínky, nanášejte barvu jen ke kořínkům a na délky buď nic, nebo nějaký 
světlejší odstín pro oživení barvy jako takové.

Jak dlouho nechat hennu působit?

krémem a po aplikaci barvy hned setřít. Rozhodně vás ale
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Péče po barvení

Tip: Vlasy můžete na závěr omýt vodou smíchanou s  trochou jab-
lečného octa. Ocet je kyselý a  pomůže uzavřít povrch vlasu. 
Působí jako kondicionér a  dodává krásný lesk. Z  vlasů už ho 
nevymýváte, během chviličky ho ani nebudete cítit.

• Přírodní barvu smýváte pouze čis-
tou vodou, dokud ve vlasech vůbec 
nic nemáte.

• Nepoužívejte šampon. Ten by totiž 
zbytečně vymyl právě nanesený 
pigment.

• Šamponem si vlasy umyjte nejdříve 
za 24 hodin.

• Po vymytí barvy můžete použít váš 
oblíbený kondicionér, jak jste zvyklá.

• Výsledný odstín budete znát až po nějaké době, barva ještě na vzduchu 
oxiduje a usadí se během prvních dvou až třech dnech.

• Jestli si nejste jistá, zdali jste barvu dobře vymyla, doporučujeme první noc 
spát na nějaké starém ručníku a chránit si tak povlečení.
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Jak na šediny
Přírodní barvy dokáží nabarvit i  šedivé a  bíle 
vlasy, jen musíte vědět jak.

Světlé až světle hnědé vlasy
Pokud máte světlé vlasy a mezitím pár šedin, 
které byste chtěli skrýt, ale barvu vlasů vlastně 
měnit nechcete, jsou pro vás jako stvořené 
skoro všechny odstíny blond. Šedé a bílé vlasy 
jemně natónují do zlatova, aniž by nějak výraz-
ně měnily vlastní barvu vlasů.

Jediný odstín blond, na který je dobré si dát pozor, je jahodová blond, která 
na světlých vlasech chytá i poměrně výrazně, jelikož jde o hodně světlou zrza-
vou a záleží na podkladu, jak moc bude vidět.

Tmavé vlasy
Pokud máte tmavé vlasy, nejlepší pro vás bude dvoukrokové barvení. V prv-
ním kroku si nejdříve vlasy nabarvíte vrstvou čisté henny – lawsonie (odstín 
„Henna“), vše spláchnete, a následně nanesete svůj vybraný hnědý, či tmavý 
odstín. Dělá se to z toho důvodu, že hnědé a tmavé odstíny přírodních barev 
obsahují jako hlavní barvící složku indigo, které na šedé a bílé vlasy hůře chytá 
a rychleji se také vymývá. Potažením vlasu vrstvou zrzavého pigmentu pomů-
žete indigu se na vlas lépe chytit a vytvořit krásný dlouhotrvající tmavý tón. 
Oba kroky nanášení barvy můžete aplikovat hned po sobě, nebo s odstupem 
jednoho dne.

Pokud dvoukrokové barvení nechcete aplikovat, můžete se samozřejmě 
barvit jen odstíny hnědé. Pamatujte však, že přírodní barva se vrství a čím více 
vrstev máte, tím lépe chytá a lépe drží. Může tedy chvíli trvat, než si na šedých 
vlasech vytvoříte dostatečnou vrstvu pigmentu, se kterou budete spokojeni.

Barvící tipy
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Jak na studenou hnědou
Studená hnědá není tak jednoduché zadání, jak 
by se mohlo zdát. Přírodní barva na bázi henny 
je pěkně urputná a svá, jelikož jejím základem 
je teplý načervenalý odstín. Pokud ze své vys-
něné hnědé chcete vyrazit něco studenějšího, 
musíte na to jít chytře a barvu umíchat tak, aby 
dělala, co chcete vy. Nemůžete se divit, když 
každý odstín mícháte stejným způsobem, že 
vám z  toho pokaždé vychází víceméně stejný 
otravný nazrzlý tón.

Vaším cílem je co nejvíce v  barevné směsi podpořit indigo a  zajistit, aby 
přežilo až do té doby, než ho nanesete na vlasy. Indigo se totiž chová jinak než 
čistá henna. Indigo se ničí horkou vodou a dlouhým odstáváním. Pokud chce-
te, aby fungovalo a vytvořilo váš vysněný studený tón, barvící směs zalévejte 
vodou maximálně o 50 °C, ne více. A směs ihned po zamíchání naneste na 
vlasy, protože indigo je aktivní cca jen 20 minut po smíchání s vodou, pak se 
jeho účinnost značně snižuje.

Tip: Na krásnou studenou tmavohnědou smíchejte půl na půl odstín 
„tmavá hnědá“ a „pšeničná blond“. Výsledný odstín hořké čoko-
lády bude mít při správném dodržení postupu namodralý odlesk.
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Opět vybíráte podle podkladu. Na světlé vlasy se hodí pšeničná blond, na 
hnědé až tmavě hnědé fialová, a  na vyloženě tmavé až černé vlasy můžete 
použít indigo. Když ho ale smícháte s některým ze zbývajících odstínů, lépe 
vám to bude chytat, samotné indigo má slabé barvící účinky.

Jak se zbavit teplých tónů
Pokud za žádnou cenu nechcete být teple zrzaví, zde je výčet odstínů barev 
CosmetikaBio, které ve svém složení neobsahují čistou hennu (lawsonii).

Můžete je používat samostatně jako regeneraci, na oživení barvy nebo na 
stažení příliš teplých tónů z předchozího barvení, které se vám tak úplně nelíbí. 
Všechny tyto tři odstíny jsou spíše tónovací, nemají tak silné barvící účinky 
jako jiné odstíny.

Indigo Fialová Pšeničná blond
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Jak přejít z chemické blond na přírodní barvu
Pro odbarvované blondýnky, které chtějí přejít 
na přírodní barvy, je důležité vědět, že žádná 
z  přírodních barev neumí zesvětlovat. Ani 
odstíny blonďaté henny to neumí, ty jsou totiž 
určené především pro přirozeně světlé vlasy, 
kterým dodávají zajímavý nádech.

Pokud si tedy chcete vybrat mezi přírodními 
barvami, musíte se prvně smířit s vaším přiroze-
ným odstínem.

Odrosty
Další záludností zde je fakt, že přírodní barva chytne trochu jinak na odrostech 
a  jinak na barvených délkách. Pokud je rozdíl minimální a  vy jste se snažila 
pouze zakrýt méně výrazný plavý odstín vlasů, budou blond henny pro vás 
to pravé. Pokud je ale rozdíl až příliš výrazný, bude nejlepší nechat vlasy co 
nejvíce odrůst a pak ustřihnout, aby byl rozdíl minimální. Výhodou přírodních 
barev ale je, že přechody jsou měkčí a daleko přirozenější.

Co nepoužívat
Pokud jste používala konvenční šampony pro barvené vlasy, vyměňte je před 
první barvením za přírodní péči a počkejte si minimálně měsíc, než začnete. 
V takových šamponech se totiž nachází syntetické pigmenty, které ve spojení 
s  bylinami (týká se to čisté regenerační cassie) mohou na vlasech vytvářet 
nežádoucí našedlé fleky.

Chemicky zesvětlované vlasy by se měly také vyhnout barvám s  větším 
podílem indiga. To totiž na odbarvených vlasech chytá do zelena. Ideálním 
odstínem je pro vás čistá henna, která vám chytne krásně bez jakýchkoliv nežá-
doucích překvapení. Nevýhodou je, že je to jasná červeno zrzavá barva, která 
se nemusí všem líbit. Pokud si ale přece jenom chcete vybrat barvu, kde indigo 
je a používáte už delší dobu přírodní péči, dejte si na začátek několikrát kúru 
s cassií. Vámi zvolená barva pak chytne a indigo by nemělo dělat žádné potíže.
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ladybio@ladybio.cz

+420 604 366 889

www.cosmetikabio.cz/hennove‑barvy‑na‑vlasy
Odkaz na kategorii v e-shopu:

Spolupráci s velkoobchodními partnery
pro značku CosmetikaBio zajišťuje:

 
 
 

mkochanova@seznam.cz
+420 604 891 753

Ing. Michaela Kochanová

mailto:	 ladybio@ladybio.cz
https://www.ladybio.cz/eshop-kategorie-barveni-vlasu.html
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