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Smooth
Silky
Sheeny

DEMI-PERMANENT 
HAIR COLOR OIL 

Smooth

Silky

Sheeny

+
1:1

VOORDELEN
Verhelderend en 
conditionerend effect;

+50% lichtbreking; 
 
 
 
 
pH-neutrale techniek  
voor een perfect 

cosmetisch resultaat;

Licht de natuurlijke melanine 
niet op;

Geschikt voor alle haartypes;

Vloeibare textuur;

Dankzij de innovatieve formule snel 
en eenvoudig aan te brengen met 
een kwast of een applicatieflacon;

HOLI CLEAR om de intensiteit 
te regelen, voor een veelzijdiger 
gebruik aan elke nuance en een 
groter aanbod van behandelingen.

BEREIDING
Instrument kiezen (kwast of 
applicatieflacon);

1 deel Sens.ùs Demi Permanent 
Color mengen met 1 deel Sens.ùs 
Holi Activator.

ZONDER 
TOEVOEGING 
VAN PPD EN 
RESORCINOL

ZONDER ALCOHOL
ZONDER AMMONIAK

GLUTENVRIJ
VEGAN FRIENDLY

60 ml
HOLI
Activator

60 ml
HOLI

Nuance Schudden

Katoen

Bamboe

Papaja

EFFECT
HERMINERALISEREND
VEERKRACHTIG MAKEND
VOCHTINBRENGEND
ZACHTMAKEND
VERSTERKEND 
ANTIOXIDEREND
VOLUMEGEVEND
VOEDEND
GLANSGEVEND
HERSTRUCTUREREND

WAT IS HOLI?
Sens.ùs Holi is een delicate semi-
permanente oxidatiekleuring met 
een ton sur ton effect en zonder 
ammoniak voor natuurlijk, gekleurd 
of opgelicht/ontkleurd haar.
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BEHANDELINGEN
MOGELIJKE BEHANDELINGEN INWERKTIJD ADVIES

Color refresh
voor een intensere en vollere weerschijn op 
natuurlijk of vaal gekleurd haar

inwerktijd 30’ controleer elke 10’

Color matching
voor het tonen van de lengtes tijdens de 
inwerktijd van de permanente kleur

inwerktijd hangt af van 
de ontwikkeltijd van 
de kleurbehandeling

max. 30’

Tonen van opgelicht haar
om het haar een trendy  
weerschijn te geven

visuele controle 
tijdens de inwerktijd max. 25’

Pastel color
voor subtiele schakeringen  
op ontkleurd haar

inwerktijd 20’ controleer elke 10’

Neutralisering en correctie van 
de oplichtingsbases

om kleuren en koele nuances te 
creëren en/of een ongewenste gloed te 
neutraliseren

visuele controle 
tijdens de inwerktijd max. 20’

Kleurherstel
om weerschijn en intensiteit te herstellen 
voorafgaand aan intense kleuringen 
op opgelicht / ontkleurd haar

niet uitspoelen
een dunne laag 
van het product 

aanbrengen

Gloss Behandeling 
om het haar glans te geven zonder de 
weerschijn of de intensiteit te veranderen

inwerktijd 20’
behandeling alleen 

mogelijk met de 
nuance Clear

IDEALE BASIS VOOR AANBRENGING
NIVEAU WARME 

NUANCES
KOELE  

NUANCES

Meer dan 1 toon donkerder niet zichtbaar niet zichtbaar

1 toon donkerder geeft lichte
weerschijn

neutraliseert
zwak

Niveau nuance Holi kleurt ton sur ton neutraliseert

1 toon lichter overheerst neutraliseert sterk 
(controleren)

Meer dan 1 toon lichter overheerst  
steeds meer

neutraliseert steeds 
intenser 

(vaak controleren)



@sens.ùs

@sensus_hair lovers www.ilovesensus.it

DOWNLOAD SENS.ÙS APP
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SCAN THE QR CODE
TECHNICAL GUIDE & TUTORIALS

www.ilovesensus.it/linee/holi

SCAN 
HERE

OR VISIT


