
Reference z kadeřnictví 

 

Hned první den po zakoupení a instalaci zařízení 

revitalizace vody AQUA SANATURA jsem byla překvapená u 

oplachování barvy z vlasů zákaznic. Barvy, které se používají 

pro kadeřnictví, jsou kvalitní a mají šamponové složení.            

Po potřebné době působení barvy se vlasy rozšamponují jako 

při běžném mytí vlasů, aby se vše lépe opláchlo. A toto já nikdy 

nedělala z důvodu alergie. Po celé době svého působení barva oxiduje a v závěrečné fázi i ta šetrná 

čpí. Větší míra rozpěnění znamenala vždy současně i více výparů. A i pokožka na rukou byla 

zabarvená, vysušená; neumím vymývat barvu v rukavicích, není poznat teplota vody. 

 Takže jako vždy jsem oplachovala barvu a ta, už když se na ní pouští takto upravená voda, 

vytvoří pěnu, aniž bych se snažila barvu rozpěnit. Vše se spláchne a není cítit čpavek nebo jiné 

výpary. Barva se krásně oplachuje, že i ruce nejsou zabarvené. V porovnání s před časem je vidět 

rozdíl. Nevím, zda mé popisování mého nadšení je přesné. Snažím se vylíčit, že nepříjemná barvící 

hmota se proměňuje v pěnu, která jakoby měla jiné složení, které je příjemné.  

 Že na mé alergie působí i tato část barvení, mi potvrdil přednášející na semináři o barvě, kde 

bylo řečeno: „Každá barva na vlasy ve svém složení obsahuje čpavek a, i když jej není moc, při oxidaci, 

kdy se vypařuje, je toto pro zdraví nevhodné. Z tohoto důvodu by každá kadeřnice už u třetího 

barvení v jeden den měla mít roušku a rukavice. Obzvláště při mytí, kdy je výparů nejvíce.“ Mé 

nadšení z koupě tohoto přístroje je obrovské, protože snažení vždy změnit značku barvy a zjištění, 

že, co se týče alergií, se nic nezměnilo, bylo náročné. 

 Každá kadeřnice, která dělá melír, kde zvolí dva odlišné odstíny barvy, jako je např. hnědá 

barva a blond melír, ví, že i při opatrném vymývání se tmavší barva vždy vsákne do světlých odstínů. 

Byla jsem velmi překvapená, když se díky této upravené vodě barvy na vlasy chovaly jinak a blond 

melír nebyl změněn hnědým odstínem. Vymytí probíhá podstatně rychleji a barvy se nestihnou 

spojit. Samozřejmě, že u černých odstínů je třeba opatrnosti, barva je hodně sytá a nějaké o hodně 

menší zabarvení než dříve se objeví, ale mám vyzkoušeno, v porovnání s minulostí, že se velmi brzy 

vymývá.  

 Přesnou spotřebu vody u mytí vlasů jsem nikdy nesledovala, nejde ale přehlédnout, že je 

nyní daleko menší. Díky lepšímu rozpěnění šamponů a barev na vlasy, které nyní vzniká samo, se 

zkrátila doba oplachování a co je důležité, vše je krásně vymyto.  
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