
hangban tud lenni 2-3 jól megválasztott 
hajszín, olyan diszharmonikus lehet, ha a 
színek nincsenek összehangolva egymás-
sal, vagy egyik másik szín tónusa illetve 
 mennyisége elnyomja a többit. Sok esetben 
ez csak látszólag egyszerű feladat...

Mint minden hajszín esetében, a divat 
ellenére figyelembe kell vennünk  vendé-

günk bőre, szeme és szemöldöke 
színét, öltözködési szokásait, és 

néhány fontos szakmai szem-
pontot.

A vissza
pigmentálás 
szerepe
Amikor festett vi-
lágos hajszínt sze-
retnénk sötétebbre 
festeni, fontos be-
tartani a visszapig-

mentálás szabályait. Ha 2 árnyalatnál többet 
szeretnénk sötétíteni vagy szőkített hajat 
festünk, mindig vissza kell pigmentálnunk!
Ha festett extra világos szőke hajszínű 
vendégünk haját visszapigmentálás nél-
kül festjük 2 árnyalattal sötétebbre, az zöl-
des árnyalatot fog adni, illetve a hajszín 
egyszerűen „lecsúszik” a hajról két-legfel-
jebb három hajmosás után. Ennek oka, 
hogy a barna festékben lévő pigmenteknek 
nincs mihez kapcsolódniuk, így a festék 
fizikai színezőként működik a hajon.

Az első festés alapszabályai
Amikor natúr még festetlen hajat szeret-
nénk sötétebbre festeni az első festés alap-
szabályaira kell figyelnünk!

Barna haj – 
a középkortól napjainkig
A natúr barna hajat már a  középkorban 
dióból gesztenyéből vagy vöröshagyma 
héjából készített főzettel öblítették a teltebb 
hajszín elérése érdekében. A 80-as évek-
ben nagyon népszerűek voltak a barna 
különböző árnyalatai, mint a gesztenye 
vagy az aranybarna. Napjainkban 
a barna hajszín, mint föld szín 
– újra hódít. 

Csokoládé, gesztenye és kávébarna
A hajfesték gyártó cégek különböző fantázia 
neveken forgalmazzák barna hajfestékeiket, 
melyeket az étcsokoládé, a jeges vagy tejes 
kávé, a cappucino és a gesztenye ihlettek. 
A natúrtól az aranyon át, a vöröses és rezes 
árnyalatokig széles a paletta.

Mi a leggyakrabban a következő tech-
nikát alkalmazzuk:
• Szekciókra osztjuk a hajat, különböző tó-
nusú barna alapszíneket használunk, majd 
világosabb vagy sötétebb színekkel melíroz-
va emeljük ki a vágás vonalát.

A különböző színek kiválasztásánál 
nagyon fontosnak tartjuk a színek har-
móniáját, mennyiségük mértékét és elhe-
lyezését az adott frizurában. Amilyen össz - 

Amit a barna hajszínről tudni kell…

A sokszínű barna…
A hideg és szürke idő beköszöntével vendégeink egyre inkább 
vágynak a melegségre. Ilyenkor gyakrabban térnek be az üzletbe 
azzal a kéréssel, hogy sötétebb, melegebb tónusú hajszínt 
szeretnének a világos, esetenként hideg vagy hamvas árnyalatú 
hajszínük helyett. Melírozással, színezéssel vagy hajfestéssel 
segítünk ezen a problémán.

Mógor Viktor
A belvárosi Semmelweis utcai 
Esztétika szalon fodrásza. Rend-
szeresen jár továbbképzésekre, 
példaképének Fátrai Krisztinát 
tekinti. Szolgáltatásai közé tar-

tozik a „Holdfodrászat.”

Samu Andrea
Oktató és bemutató fod rász-
mester. Évek óta tart oktatásokat 
fodrászoknak, tanuló képzéssel 
foglal ko zik, két szalont üzemelt-
et Marcaliban. A Frizurás Csoport tagja. Jelenleg a 

Selective Professional Team tagja. 
www.samuandrea.hu

Először a hajközépre, utána a hajhosszra 
és hajvégekre, utoljára a hajtőre visszük fel 
a hajfestéket. Fontos betartani a szabályt, 
ha nem akarjuk, hogy a hajtőnél világosabb 
legyen a haj, mint a hajhosszon! 

Lényeges még azt is tudni, hogy festé-
ket festékkel világosítani nem lehet, és haj-
színezővel csak sötétíteni tudunk. Mindig 
tartsuk be a gyártó utasításait a festék keve-
résekor, pontosan mérjünk, és figyeljük a 
hatóidőket!

Amit a világosításról tudni kell…
Előfordul olyan eset is, amikor vendégem  
 világosíttatni szeretne festett barna haj-
szí nén. Ilyenkor szőkítő porral keverünk 
„koktélt”, ezzel világosítunk, majd egy sam-
ponos mosás után a tincseket lezárjuk a 
kívánt színű hajfestékkel vagy színezővel. 
Máskor világosabb színeket melírozunk a 
hajába, így érjük el a kívánt összhatást. 

Ha a vendég az extrémet kedveli…
A barna ugyan nem tartozik az extrém 
hajszínek közé, vendégeink közül néhányan 
mégis azt szeretnék, ha a hajszínük diva-
tos barna színű maradna, mégis kicsit ext-
rémebb lenne. Ilyenkor divat hajvágással, 
és jól elhelyezett lila, narancs vagy akár zöld 
panelokkal „megbolondítjuk” a frizurájukat. 
A meleg és a hideg színeket bátran alkalmaz-
zuk együttesen is, szerencsére több technika, 
és lehetőség áll ma már rendelkezésünkre.

Haj és Stílus Online Extra
Honlapunk Neked szóló extra szolgáltatása!

Ha szeretnél a cikk témájában bővebben informálódni, regisztrálj elektroni kus 
hírlevelünkre a www.haj-es-stilus.hu honlapon, s a soron következő e-Hírle vélben 

elküldjük Neked az extra tartalmat, ami jelen témában: 

Variációk barnára

Légy tájékozott, regisztrálj most!

SZALON
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