
 

 

• около 120 г къна (или малко повече

• 250 мл прясно изцеден 

с един домашен уред, но може и да се настърже и изстиска през марля/тензух, 

задължително с ръкавици

•  100 мл запарка от две пакетчета чай каркаде, пак за по

• сок от два средно големи лимона

Първо смесих сока от цвеклото, лимоните и чая, след това изсипах къната в голям съд и 

добавих получената течност. Наложи се да сипя малко топла вода до получаване на добра 

еднородна и не прекалено гъста смес. Изсипах къната в буркан, завих я с найлон и отгоре с 

кърпа и я оставих да престои близо 4 часа на слънце. След намазване стоях 5 часа, преди да я 

измия. 

 

Преди: 

 

           

Както се вижда, проблемът с косата ми е, че 

оранжев оттенък, най-видим по бретона. 

светли участъци. Корените са доста тъмни, но

светлина и не си личи много. 

 

Използвана рецепта: 

или малко повече), за да покрие цялата ми коса; 

 сок от червено цвекло за по-наситен червен цвят

с един домашен уред, но може и да се настърже и изстиска през марля/тензух, 

задължително с ръкавици, иначе много цапа) 

100 мл запарка от две пакетчета чай каркаде, пак за по-наситено червено

големи лимона 

сих сока от цвеклото, лимоните и чая, след това изсипах къната в голям съд и 

добавих получената течност. Наложи се да сипя малко топла вода до получаване на добра 

еднородна и не прекалено гъста смес. Изсипах къната в буркан, завих я с найлон и отгоре с 

па и я оставих да престои близо 4 часа на слънце. След намазване стоях 5 часа, преди да я 

Снимки преди/след: 

 

                    

 

Както се вижда, проблемът с косата ми е, че боята винаги се отмива и остава силен 

видим по бретона. Освен това цветът е нееднороден 

орените са доста тъмни, но снимката е правена на силна дневна 

 

 

наситен червен цвят (аз го изцедих 

с един домашен уред, но може и да се настърже и изстиска през марля/тензух, 

наситено червено 

сих сока от цвеклото, лимоните и чая, след това изсипах къната в голям съд и 

добавих получената течност. Наложи се да сипя малко топла вода до получаване на добра 

еднородна и не прекалено гъста смес. Изсипах къната в буркан, завих я с найлон и отгоре с 

па и я оставих да престои близо 4 часа на слънце. След намазване стоях 5 часа, преди да я 

 

винаги се отмива и остава силен 

тът е нееднороден – има доста по-

вена на силна дневна 



След: 

       на слънце    
 

   

 

    

                на сянка отблизо 

    

 

Драстична промяна няма, но цвета е вече по

оттенъци, въпреки, че има известна разлика, където е било по

съвсем ще се покрие при следващото къносване. Корените 

силна разлика с останалата част, а косата е придобила блясък и жизненост.

 

               на сянка          на слънц

         

     

цвета е вече по-еднороден, ярък, освежен и без оранжеви 

оттенъци, въпреки, че има известна разлика, където е било по-светло. Но мисля, че това 

съвсем ще се покрие при следващото къносване. Корените също са покрити, дори няма

с останалата част, а косата е придобила блясък и жизненост.

на слънце отблизо  

        

 

еднороден, ярък, освежен и без оранжеви 

светло. Но мисля, че това 

о са покрити, дори нямат много 

с останалата част, а косата е придобила блясък и жизненост. 


