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EL HOLI                                                                                                                                                 

El Holi és una de les festes més rellevants del calendari hindú, amb la qual se celebra 

l'arribada de la primavera i la victòria del bé sobre el mal. Aquest festival de colors deixa 

de costat les diferències de religió, classe o origen i es converteix en una celebració 

alegre i desenfadada en la qual nens, joves i adults es llancen pols de colors, anomenats 

gulal. En aquest dia totes les persones són iguals, la diversitat cultural, el respecte mutu, 

l'alegria i la tolerància arriben a la seva expressió màxima. Aquesta festa de color, com a 

celebració hindú de l'amor i la igualtat ha guanyat popularitat a tot el món, en l'actualitat 

hi ha celebracions Holi per tot arreu sense cap rerefons religiós o cultural, amb l'únic 

objectiu  que la gent que participi en un esdeveniment tan alegre i colorit com és un 

Festival Holi, s'ho passi genial. 
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Pols  Holi                                                                                                                                                                   
La nostre pols de colors Holi, original de l'Índia, posseeix certificació SGS i està fabricada 

amb pols de midó, colorants i aromatitzants naturals, absolutament segurs per al seu ús 

en les Festes Holi, no contenen productes cancerígens o nocius per a la salut. Són 100% 

biodegradables, no són combustibles ni incorporen elements contaminants.                      

Es distingeixen d'altres productes similars per la vivesa i intensitat dels colors                                                  

PRESENTACIÓ                                                                                                                                    

Bosses de 100 g a 1,10 € / unitat, descomptes segons quantitats, a partir de 5000 bosses 

a 0,55 euros / unitat IVA i transport inclosos.                                                                                                                                            

Es recomana entre 4 i 6 bosses de Pols Holi per persona perquè l'esdeveniment Holi tingui 

un increïble efecte de color i diversió.                                                                                                                                           

També disposem de disparadors a pressió de pols Holi de 6kg – 108,90 €/u                        

Bosses de 100 g en 8 intensos colors                                                                                                                                                                            
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Per veure els vídeos, fes clic al botó de play                              

  Tu Holi- Un festival de colores 

   Live Holi Experience 
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Les respostes a les preguntes sobre les característiques de la pols Holi, es basen en la qualitat del nostre producte, no totes les pols Holi 

són iguals.                                                                                                                                                                                                                                   

Què és la pols Holi?                                                                                                                                                                                                                             

És pols de midó amb colorants i aromatitzants totalment inofensius                                                                                                                                                                 

És perillosa o verinosa?                                                                                                                                                                                                                           

La pols de colors Holi, que té certificació SGS, és absolutament segura per al seu ús a les festes Holi. No conté productes cancerígens, tòxics 

o nocius per a la salut. No és combustible ni incorpora elements contaminants i és 100 % biodegradable. En algunes persones amb 

trastorns al·lèrgics, podria causar problemes respiratoris.                                                                                                                                                                      

Si tinc problemes respiratoris puc assistir a un Festival Holi?                                                                                                                                                          

Et recomanem que no estiguis al mig del llançament de la pols i que facis servir una màscara o mocador per evitar aspirar-la. No és 

recomanable per a asmàtics o persones amb altres trastorns al·lèrgics.                                                                                                                              

Què em poso? La pols em tacarà la roba?                                                                                                                                                                               

La Festa dels Colors és una festa popular que té per objectiu tacar-se de colors vius. Normalment els colors se’n van amb una bona rentada, 

però pot ser que no marxin del tot, així que la roba que portis no ha de ser l'última que t’has comprat. Posa’t la roba més vella de l'armari, 

preferentment de color blanc perquè ressaltin més els colors i puguis gaudir sense preocupar-te per si es pinta una mica. En la tirada de 

colors, si us plau, evita pintar els espectadors que no vulguin participar a la guerra de colors. Sigues respectuós amb la resta d'assistents. 

Què passa si em cau a la boca?                                                                                                                                                                                                  

Tot i que no estan fets per ser ingerits ni per inhalar, gràcies a que el midó és un ingredient alimentari i no conté gluten, un petit consum 

accidental no passa de ser una simple experiència fins i tot per a les persones sensibles a aquesta glicoproteïna.                                                                                                                                                                                         

Què passa si em cau als ulls?                                                                                                                                                                                                          

Cal evitar que els pols entrin en contacte amb els ulls, pots posar-te unes ulleres de sol o simplement anar amb compte. Tot i que la pols no 

conté substàncies irritants ni nocives per als ulls, tendeix a absorbir humitat i causar sequedat temporal en aquesta àrea. Si et cau als ulls, 

renta't abundantment amb aigua fins que la molèstia desaparegui.                                                                                                                                       

Què em pot passar als cabells?                                                                                                                                                                                                           

La pols s'esbandeix amb facilitat en la majoria dels casos. Però compte amb el cabell ros tenyit!: normalment l'estructura del pèl ha estat 

danyada i és possible que petites partícules de pols quedin encaixades en els porus dels cabells danyats. S'aconsella condicionar els cabells 

amb algun oli capil·lar per evitar que els cabells quedin pintats, però també pots cobrir-los amb alguna gorra, mocador o barret. En el cas 

que els teus cabells acabin acolorits amb pols de colors, pots utilitzar un xampú anticaspa o de neteja intensa.                                                                  

És permanent?                                                                                                                                                                                                                                                

La pols de colors és biodegradable, així com rentable amb aigua i sabó; per tant, es neteja bé de la pell, la roba, els cabells, i de les 

mascotes. S'aconsella treure la pols abans de dutxar-se, és més efectiu. L'ús de crema hidratant a la pell abans i després de la festa, farà 

que et puguis treure el color amb més facilitat. També es treu fàcilment de l'asfalt i del terra de ciment.                                                                                                                                                                   

On i quan es llança la pols de colors?                                                                                                                                                                                               

La pols Holi s'ha d'utilitzar en espais oberts                                                                                                                                                                       

Pots llançar els colors quan vulguis, però el més divertit d'un Festival Holi és que tots llancem els colors alhora i formem un gran núvol de 

molts colors, així que no els gastis tots en les batalles entre amics.                                                                                                                                    

Com es llança?                                                                                                                                                                                                                                             

Pas 1. Obre la bosseta de pols de colors.                                                                                                                                                                               

Pas 2. Llança la pols a l'aire, als teus amics o a tu mateix per començar la diversió. No oblidis llençar la bossa buida de pols de colors a les 

escombraries!                                                                                                                                                                                                                             

Quina quantitat de pols necessito per a l’esdeveniment?                                                                                                                                                  

Es recomana entre 4 i 6 bosses de pols Holi per persona perquè l'esdeveniment Holi tingui un increïble efecte de color i diversió.                                                                                               

Què passa amb la càmera de fotos?                                                                                                                                                                                                     

Llevat que la teva càmera porti una carcassa estanca que la protegeixi, has d'evitar que hi entri pols a l’interior, posa-li el para-sol i un filtre 

UV, cobreix-la amb una bossa de plàstic i tanca-la amb cinta adhesiva de manera que només en surti la lent. També pots utilitzar una funda 

tipus Rainsleeve, que pots comprar per Internet o en una botiga de fotografia especialitzada.                                                                                                                                                    

Tens algun altre dubte, però no està entre aquestes preguntes?                                                                                                                                              

Amb gust, intentarem respondre a totes les inquietuds que tinguis, escriu-nos a info@tuholi.com  o truca'ns al Tel. 618.266.956 
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