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COLORGRACE is het oxidatiekleuringssysteem bij uitstek.

Dankzij onze 20 jaar ervaring in de "kleurwetenschap" hebben de R&D-laboratoria van Sens.ùs met behulp van de nieuwste ethische en 
duurzame technologieën de COLORGRACE HAIR COLOR-formule ontwikkeld. COLORGRACE HAIR COLOR biedt alle voordelen 
van een professionele permanente oxidatiekleuring, zonder parafenyleendiamine (PPD), parabenen en zonder resorcinol, voor een eersteklas, 
milde en veilige behandeling. 

COLORGRACE is een dynamische, multifunctionele kleurcrème met een rijke textuur en hoge vochtinbrengende en verzorgende 
eigenschappen; hierdoor wordt de weerschijn zuiver en natuurlijk, en krijgt diepte.

COLORGRACE HAIR COLOR  heeft door de exclusieve K.A.P.SHINE 3PLEX een omhullende, cosmetische en beschermende werking. 
Het garandeert een perfecte dekking van grijze haren, uniformiteit, glans en kleurvastheid. De kleur en weerschijn blijven lang stabiel.

De kleur ziet er natuurlijk en klassiek uit, en laat het haar glanzen.

 Mengverhouding 1:1,5 

 Uitgebreid kleurenpalet: pure naturals, rich naturals, light naturals, vibrant fashion, special blondes

 100% dekking van grijze haren

 Licht het haar met de lijn superoplichtende middelen tot 4 tinten en meer op

 Zonder schadelijke gevolgen voor huid en haar - “skinification”

 Stralend resultaat

 Perfecte balans basiskleur-weerschijn

 Herhaalbaar resultaat 

 Gebruiksvriendelijk

 Betrouwbare en duurzame kleur

 Talrijke behandelingen op onze Sens.ùs App

 Aangenaam neutrale geur

COLORGRACE

GUNSTIGE EFFECTEN

GEHEIMEN VAN COLOURGRACE

K.A.P. SHINE TRIPLEX: BESTANDDELEN

K.A.P. SHINE TRIPLEX: DE TALRIJKE WERKINGEN

KENMERKEN

Dankzij K.A.P. SHINE 3PLEX kunnen huid en haar worden 
gekleurd en verzorgd door ze van binnenuit te voeden.

TARGET: KAPs (keratin associated proteins), de keratinen en 
keratine geassocieerde eiwitten, zijn de essentiële bestanddelen van 
de interne structuur van het haar.

 KAPs  (Keratin Associated Proteins)

De haarvezel heeft een zeer complexe en verfijnde structuur. De vezellaag bestaat niet alleen uit keratine, maar bevat ook 
een groot aantal KAPs, met keratine geassocieerde eiwitten.
Ze bestaan uit meer dan 100 verschillende eiwitten en zijn in 2 hoofdgroepen georganiseerd, die verschillende invloeden 
hebben op de mechanische eigenschappen van het haar.

KAPs met een hoog zwavelgehalte, bevatten grote hoeveelheden zwavelhoudende aminozuren en vormen kruisverbindingen met de 
keratinefibrillen, waardoor zij hoofdverantwoordelijk zijn voor de structurele sterkte van de haarvezel.
Zwavelarme KAPs vormen geen verbindingen met de keratine, het zijn gewoon opvuleiwitten die voor flexibiliteit en stevigheid van de haarvezel 
zorgen. Het zijn de eerste eiwitten die beschadigd en door chemische en fysische behandelingen verwijderd worden. Hierdoor vermindert de 
cohesie tussen de eiwitten, waardoor het haar broos wordt. 
Kappaphycus- en laminaria-algen 
Zij reproduceren de KAPs van het haar, herstellen breekbaar en beschadigd haar en beschermen de haarvezel tegen chemische en fysieke stress. 
Rijst- en soja-eiwitten
Deze werken in synergie met de algen en hebben een keratineherstellende functie. 

 een diepgaande werking op de vezellaag van het haar
 dankzij KAPs, algen en rijst- en soja-eiwitten

 een behandelende werking op de haarschubben,
 dankzij de isosorbide dicaprylate

 een betere bescherming van hoofdhuid en haar
 dankzij de inuline die een pre- en probiotische werking heeft

 Isosorbide Dicaprylate

ingrediënt dat in staat is om water vast te houden. Maakt het haar glanzend en stralend.
Het is een molecuul die het haar omhult, de haarschubben sluit en voor volume zorgt. 

 Inulina

een plantaardig prebioticum, dat niet alleen een voedingsstof is voor de microbiota in de huid en de follikel , maar 
ook een sterke vochtinbrenger, een verzachtend middel dat een conditionerend effect heeft op het haar. Door de 
hygroscopische structuur is het in staat watermoleculen aan te trekken

KAPSHINE
COMPLEX EIGENSCHAPPEN GUNSTIGE

KAPs herstellend gezond haar

ISOSORBITE
DICAPRILATE hydraterend glanzend haar

INULINA zachtmakend zacht haar
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Naturel
100

Beige
102

Asblond
101

Irisè
107

Parelgrijs
119

Clear Geel PaarsZilver Groen RoodBlauw Oranje

Het uitgebreide kleurassortiment van COLORGRACE HAIR COLOR bestaat uit 100 nuances. Voor het beste resultaat mengt u 
COLORGRACE HAIR COLOR altijd met Cream Activator of Lux Activator in een verhouding 1:1,5. Houd u aan de aanbevolen 
mengverhouding en gebruik daarbij een weegschaal.

Voorbeeld:
40 g COLORGRACE HAIR COLOR + 60 g Cream Activator of Lux Activator 10 vol. 3%, 20 vol. 6%, 30 vol. 9%, 40 vol. 12%.

N.B.
Indien een andere oxidant dan Cream Activator of Lux Activator wordt gebruikt, kan door de andere mengverhouding en/of andere inwerktijd het 
kleurresultaat worden aangetast.

COLORGRACE gebruikt een numerieke code om elke 
afzonderlijke nuance te beschrijven. Dankzij dit systeem kan 
de nuance eenvoudig en intuïtief worden herkend.
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KLEURHOOGTES

SUPEROPLICHTENDE MIDDELEN LIJN 100

MODULATER BOOSTER MODULATER CLEAR

Met de lijn Superoplichtend middel 100 kunnen bij natuurlijk haar sterke oplichtingen van meer dan 4 tinten worden gerealiseerd. Voor het beste 
resultaat met de lijn Superoplichtend middel 100, de kleurcrème altijd met Cream Activator of Lux Activator 40 volumes 12% mengen in de 
verhouding 1:2

Voorbeeld: 50 ml Superoplichtend middel + 100 ml Cream Activator of Lux Activator 40 Volumes.
Houd u aan de aanbevolen mengverhoudingen en gebruik daarbij een weegschaal.

N.B. Indien een andere oxidant dan Cream Activator of Lux Activator wordt gebruikt, kan door de andere mengverhouding en/of andere inwerktijd 
het kleurresultaat worden aangetast.

Lijn 100 - nuances:

De lijn Modulater Booster bestaat uit pure kleurglans en wordt 
daarom gebruikt om:
- modekleuren te versterken
- een kleur te corrigeren of neutraliseren
- extreme kleuring te creëren (op gebleekt haar)

Gebruik van de Modulater Boosters: de maximale hoeveelheid 
Modulater Booster die moet worden toegevoegd is een ¼ van de 
hoeveelheid kleurcrèmee
Voorbeeld: COLORGRACE HAIR COLOR + 15g Modulater Booster 
+ 90g Cream Activator of Lux Activator (mengverhouding 1:1,5)

N.B. Hoewel de Modulater Boosters geen natuurlijke basis of kleurhoogte 
hebben, hebben ze door de specifieke eigenschap van de kleurglans 
(bijv. blauw is van nature donkerder dan geel) toch een verschillende 
licht-donkerintensiteit. Houd hier rekening mee wanneer u donkerdere 
Modulater Boosters zoals paars, blauw en groen met de kleur mengt. 
Het gebruik van Modulater Boosters gemengd met kleur of puur is niet 
raadzaam bij het dekken van grijs haar.

De nuance Modulater Booster Clear maakt het kleurengamma nog 
veelzijdiger door het spectrum mode- en basiskleuren aanzienlijk te vergroten.

Het basisbestanddeel en de mengverhouding van Modulater Booster 
Clear is hetzelfde als die van alle andere nuances (behalve de lijn 
Superoplichtend middel 100), maar Modulater Booster Clear bevat 
geen pigment.

Door Modulater Booster Clear aan de andere nuances toe te voegen, 
wordt de concentratie van pigment verlaagd, wat tot een lichter 
resultaat leidt. 

Voorbeeld: 
Modulater Booster Clear dat in een gelijke dosis met een kleurtint 
wordt gemengd, leidt tot een oplichting die lijkt op het resultaat dat 
wordt verkregen wanneer het haar een tint lichter wordt gemaakt.

20 g Hair Color + 20g Modulater Booster Clear+ 60g Cream 
Activator of Lux Activator (mengverhouding 1:1,5)

Modulater Booster - nuances:

Zwart
Donkerbruin
Middenbruin
Lichtbruin
Donkerblond
Middenblond
Lichtblond
Zeer Lichtblond
Extra Lichtblond
Ultra-Lichtblond

Natuurlijk licht
Naturel
Intens naturel
Asblond
Intens asblond
Eik
Matblond 
Beige
Naturel goud
Goudkleurig
Kopergoud 
Bruin
Goudkoper
Naturel koper
Koper
Intens koper
Rood
Mahonie
Paars 
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Met COLORGRACE kan het haar 3 tinten lichter worden gemaakt en grijze haren 100% worden gedekt met maximaal respect voor de 
hoofdhuid en de haarvezel. De resultaten staan garant voor glans, betrouwbaarheid en een lange duur van de kleur. De verdunningsverhouding 
bij Cream Activator of Lux Activator is 1:1,5 10 vol. 3%, 20 vol. 6%, 30 vol. 9%, 40 vol. 12%.

Inwerktijd: 30/55 minuten (afhankelijk van de gebruikte oxidant)

COLORGRACE is bestemd voor professionals en vereist precisie en nauwkeurigheid bij het aanbrengen. 
De kleurcrème moet erop worden gelegd en mag niet worden uitgestreken.

Met Nectar Recovery for colors with ammonia kan het aanbod COLORGRACE HAIR COLOR-behandelingen worden uitgebreid en een echt 
werkinstrument worden geleverd dat aan alle huidige eisen van een kapsalon kan voldoen.

Nectar Recovery for colors with ammonia is een concentraat dat rijk is aan herstructurerende actieve bestanddelen met de unieke biomimetische 
werking van het ARC-complex (Actief Revitaliserend Complex), waardoor het mogelijk wordt:

 om meerdere behandelingen tegelijk te bieden

 om tijd te besparen

 een grotere opbrengst van de behandeling te hebben

 de kleur langer te behouden 

N.B. 
1. bereidingen met Nectar moeten altijd slechts worden gemengd bij 10 vol. 3%
2. formuleringen met Nectar staan  geen dekking van grijs haar toe
3. de mengverhouding van kleurcrème en oxidant bij bereidingen met Nectar is altijd 1:1,5, 1 deel kleurcrème en 1,5 deel oxidant + de 

hoeveelheid Nectar op grond van de gekozen behandeling (zie behandelingen met Nectar)Deze procedure is noodzakelijk om over de hele lengte een gelijkmatig 
resultaat te behalen.

Dit is de klassieke periodieke onderhoudsbehandeling bij gekleurd 
haar. Om een gelijkmatig resultaat te bereiken, raden wij aan het 
product alleen op de plaatsen met uitgroei aan te brengen.

COLORGRACE BEHANDELINGEN

1.1 EERSTE VOLLEDIGE KLEURING
(NATUURLIJK HAAR)

1.2 DE KLEUR BIJWERKEN 
(NATUURLIJK HAAR)

1. PERMANENTE KLEURBEHANDELING

2. MOGELIJKE BEHANDELINGEN MET NECTAR

Voorbeeld:
- Natuurlijke basis 6 > Doelkleur 7.3
- Breng COLORGRACE HAIR COLOR 7.3 + Cream Activator of 
Lux Activator 20 Vol. (6%) over de lengte en punten aan. 
- Verwijder het product na 20 minuten zonder het uit te spoelen. 
- Maak hetzelfde mengsel nog eens (COLORGRACE HAIR 
COLOR 7.3 + Cream Activator of Lux Activator 20 Vol. (6%)) en 
breng het op de haarwortels, de lengte en de punten aan.
- Laat het 35 minuten inwerken.
- Totale inwerktijd 55 minuten voor de lengte en de punten en 35 
minuten voor de haarwortels.
- Het product tot een emulsie mengen en goed uitspoelen.
- Gebruik een zure shampoo en een zuur masker (Sens.ùs Locking)

Als het haar niet langer is dan 2 tot 3 cm brengt u de kleur meteen op al 
het haar aan.

Voorbeeld:
- Natuurlijke basis 6 > Doelkleur 7.3
- Breng COLORGRACE HAIR COLOR 7.3 + Cream Activator/ 
Lux Activator 20 Vol. op de uitgroei aan.
- Laat het 35 minuten inwerken.
- Het product tot een emulsie mengen en goed uitspoelen
- Gebruik een zure shampoo en een zuur masker (Sens.ùs Locking)

Breng de kleur op de hele lengte en de 
haarpunten aan, te beginnen op 2 cm 
van de haaraanzet.

Breng de kleur op de uitgroei aan en 
laat hem inwerken op grond van de 
gebruikte oxidant.

Meng het product na de inwerktijd tot een emulsie 
en spoel het goed uit. Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 

(Sens.ùs Locking)

Verwijder de kleur na 20 minuten 
zonder hem uit te spoelen. Maak vervolgens hetzelfde 
mengsel nog eens en breng het op de haarwortels, de 

lengte en de punten aan. Laat het op grond van de 
gebruikte oxidant inwerken. Meng het product na de inwerktijd tot een emulsie 

en spoel het goed uit.

Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 
(Sens.ùs Locking)

ZALETY NECTAR EIGENSCHAPPEN GUNSTIGE

A R C
ACTIVE

REVITALIZING
COMPLEX

Met natuurlijke, gecertificeerde en innovatieve 
ingrediënten die helpen de interne structuur van het 

haar te versterken.

Bevordert ionische verbindingen met de 
keratinestructuur van het haar; dringt diep in de 

haarvezel door, die daardoor in de oorspronkelijke 
toestand wordt teruggebracht

Een mix van aminozuren van plantaardige oorsprong met 
een biomimetische werking die in staat is de werking van 

structurele Keratine van het haar te imiteren

Versterkt en verjongt het haar.

Heeft een herstructurerende, 
multifunctionele werking, die is 

geoptimaliseerd om op moleculair niveau 
van het haar in te grijpen.

Helpt de haarvezel te herstructureren.

• Lengte 1 cm
• Gezonde structuur
• 7/10 lagen schubben
• Zachte keratine

• Lengte tot 12 cm
• Gevoelig gemaakte structuur
• Ongeveer 4 lagen schubben
• Geavanceerde keratinisering – harde keratine
• Reconstructiebehandeling nodig!

• Lengte meer dan 12 cm
• (Zeer) poreuze structuur
• Mogelijk geen schubbenlaag
• Reconstructiebehandeling 

noodzakelijk!

HAARAANZET/UITGROEI

LENGTE

PUNT

1

2

20’

3

4

3

2

1
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3. SUPEROPLICHTENDE BEHANDELING

De oplichtendkleurbadbehandeling is niet bedoeld om het haar 
lichter te maken of om grijs haar te camoufleren en te dekken.

De ton-sur-tonbehandeling helpt het haar donkerder te maken of om 
kleureffecten en schakeringen van dezelfde kleurhoogte te creëren en is niet 
bedoeld om het haar lichter te maken.

De Oplichtendkleurbadbehandeling met NECTAR RESTRUCTURING 
FOR COLORS WITH AMMONIA is de snelste behandeling en 
vindt meestal aan de kapperswastafel plaats. Hiermee kunt u een 
vervaagde haarkleur met een uiterst voedende en herstructurerende 
kleurbehandeling een "boost” geven. Het kan ook worden gebruikt om 
opgelicht haar een boost te geven of te neutraliseren.

NECTAR RESTRUCTURING FOR COLORS WITH AMMONIA  
toegevoegd aan het kleurmengsel wordt het mogelijk een ton-sur-
tonbehandeling aan te bieden en de hele kleurenkaart om te vormen tot 
een nuttig werkinstrument om klanten kennis te laten maken met de 
kleurbehandeling of om de eerste grijze haren te dekken of te camoufleren.

Deze procedure is noodzakelijk om over de hele lengte een 
gelijkmatig resultaat te behalen.

Dit is de klassieke periodieke onderhoudsbehandeling van het 
superoplichtend middel. Om een gelijkmatig resultaat te bereiken, raden 
wij aan het product alleen op de plaatsen met uitgroei aan te brengen.

2.3 OPLICHTEND KLEURBAD

Voorbereiding: maak de gekozen kleur klaar door 
1/2 Nectar for colors with ammonia aan de kleur 
toe te voegen.

Voorbereiding: maak de gekozen kleur klaar door 
1/3 Nectar for colors with ammonia aan de kleur 
toe te voegen.

Voorbeeld:
40 g COLORGRACE HAIR COLOR + 60 g Cream Activator 
of Lux Activator 10 vol. 3% (totaal 100 g) + 50 g Nectar for colors 
with ammonia (1/2 van 100 g = 50 g)

Voorbeeld:
40 g kleurcrème + 60 g Cream Activator of Lux Activator 10 vol. 
3% (totaal 100 g) + 33 g Nectar for colors with ammonia (1/3 van 
100 g = 33 g)

Meng het product na de inwerktijd tot een 
emulsie en spoel het goed uit.

Meng het product na de inwerktijd tot een 
emulsie en spoel het goed uit.

Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 
(Sens.ùs Locking)

Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 
(Sens.ùs Locking)

De herstructurerende ton-sur-tonkleur kan met een 
kom en een kwast of met een applicatieflacon worden 
aangebracht. Hij moet altijd en uitsluitend worden 
gemengd met 10 volumes.

De inwerktijd is gebaseerd op controle en 
bedraagt maximaal 15 minutenDe inwerktijd bedraagt 25 minuten.

2.2 TON-SUR-TONKLEURINGING

2.1 HERSTRUCTURERENDE PERMANENTE KLEUR
Nadat de kleur op de uitgroei is aangebracht, kunt u gebruikmaken 
van de inwerktijd om de lengte en punten zo nodig opnieuw te kleuren. 
Tegelijk met het kleuren van de uitgroei kunt u de lengte en punten 
dankzij Nectar een voedende en herstructurerende kleurbehandeling 
geven.  

De lijn COLORGRACE Superoplichtend middel is gecreëerd om een oplichtingspotentieel van 4 tot 5 tinten op natuurlijk haar te hebben. Het bevat 
een minimale hoeveelheid pigmenten die helpen om de resterende natuurlijke weerschijn te neutraliseren. Het dekt grijs haar niet.
Voor het beste resultaat bij het gebruik van deze lijn, is het raadzaam om het te gebruiken op natuurlijk haar met bruintinten (toon 5 - 6).

De verdunningsverhouding bij Cream Activator of Lux Activator is 1:2 , 40 vol. 12%.
Inwerktijd: 55 minuten

De lijn COLORGRACE Superoplichtend middel is bestemd voor professionals en vereist precisie en nauwkeurigheid bij het aanbrengen.De 
Superoplichtende crème moet erop worden gelegd en mag niet worden uitgestreken.

breng de kleur aan op de uitgroei (zie "DE KLEUR 
BIJWERKEN") start het aftellen van de inwerktijd

Breng het superoplichtende middel op de hele lengte 
en de haarpunten aan, te beginnen op 2 cm van de 
haaraanzet aan.

Breng het superoplichtend middel op de uitgroei 
aan

Laat het 55 minuten inwerken.
Meng het product na de inwerktijd tot een emulsie 
en spoel het goed uit.

Verwijder de crème zonder hem uit te spoelen 
na 30 minuten uit het haar. Breng vervolgens 
hetzelfde superoplichtende mengsel nogmaals 

op de wortels, de lengte en de punten Laat het 55 minuten inwerken.

maak het mengsel met Nectar voor de lengte 
en punten klaar door 1/5 Nectar for colors with 

ammonia aan de kleur toe te voegen.

Voorbeeld: 40 g COLORGRACE HAIR COLOR + 60 g Cream 
Activator of Lux Activator 10 vol. 3% (totaal 100 g) + 20 g Nectar 
for colors with ammonia (1/5 van 100 g = 20 g).

Het aanbrengen van de herstructurerende 
permanente kleur gebeurt altijd op de lengte en 
punten van reeds gekleurd of gebleekt haar, altijd 
met 10 volumes. De inwerktijd hangt altijd af van 
de inwerktijd van de kleur op de wortels, maar is 
nooit minder dan 15 minuten

Meng het product na de inwerktijd tot een emulsie 
en spoel het goed uit.

Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 
(Sens.ùs Locking)

Gebruik een zure shampoo en een zuur masker 
(Sens.ùs Locking)

3.1 EERSTE VOLLEDIGE TOEPASSING
NATUURLIJK HAAR

3.2 CAMOUFLAGE AANBRENGEN
NATUURLIJK HAAR

Voorbeeld:
- Natuurlijke basis 6 > Doelkleur platinablond
- Breng COLORGRACE Superoplichtend middel 100 + Lux of 
Cream Activator 40 Vol. 12% in een verhouding 1:2 op de uitgroei aan. 
- Verwijder het product na 30 minuten zonder het uit te spoelen. 
Maak hetzelfde mengsel nog eens (COLORGRACE HAIR COLOR 
100 + Cream Activator of Lux Activator 40 Vol. 12%) en breng het 
op de haarwortels, de lengte en de punten aan.
- Laat het 55 minuten inwerken.
- Totale inwerktijd 85 minuten voor de lengte en de punten en 55 
minuten voor de haarwortels.
- Spoel het haar goed uit.
- Gebruik een zure shampoo en een zuur masker (Sens.ùs Locking)

Als het haar niet langer is dan 2 tot 3 cm brengt u de kleur meteen op al 
het haar aan.

Voorbeeld:
- Natuurlijke basis 6 > Doelkleur platinablond
- Breng COLORGRACE Superoplichtend middel 100 + Cream 
Activator of Lux Activator 40 Vol. 12% in een verhouding 1:2 op de 
uitgroei aan. 
- Laat het 55 minuten inwerken.
- Spoel het haar goed uit
- Gebruik een zure shampoo en een zuur masker (Sens.ùs Locking)

Het product kan met een kom en een kwast of 
met een applicatieflacon worden aangebracht. Het 
moet altijd en uitsluitend worden gemengd met 10 
volumes.

2. MOGELIJKE BEHANDELINGEN MET NECTAR

4 4
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2
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COLORGRACE SYSTEM-BEHANDELINGEN

DEKKING VAN GRIJZE HAREN

BEHANDELING AVERAGE MIXTURE TIJD

Superoplichtende 
kleurbehandeling

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

80g Cream Activator / Lux Activator 40 vol 12%
55’

Permanente
kleurbehandeling 

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 
10vol 3%, 20vol 6%, 30vol 9%, 40vol 12%

30’- 55’

Herstructurerende 
permanente

kleurbehandeling 

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 20g di Nectar (1/5)

15’ min

Ton-sur
tonkleurbehandeling

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 33g di Nectar (1/3)

25’

Oplichtende
kleurbadbehandeling 

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 50g di Nectar (1/2)

15’ max

GEBRUIKSTIPS

De hele COLORGRACE Hair Color-lijn biedt 100% dekking van grijze haren.
Indien meer dan 50% van het haar grijs is, wordt bij gebruik van koele* of 
fantasiekleuren aanbevolen 1/3 natuurlijke basis .0, .00 aan het mengsel 
toe te voegen om de dekking van de grijzen haren te verbeteren.

PERCENTAGE GRIJS HAAR VAN 0% TOT 50%
Meng de gewenste nuance in een verhouding 1:1,5 met de ideale oxidant 
om het gewenste resultaat te bereiken en breng het vervolgens op 
natuurlijk haar aan.

Voorbeeld: 
- de gewenste kleur: 6.43. 
- 30% grijze haren
- kleurmengsel: modekleur 6.43 met oxidant in een verhouding 1:1.5

*voor een koude weerschijn wordt aanbevolen om vanaf 30% grijze haren ⅓ 
natuurlijke basis toe te voegen

Voor een getrouw resultaat wordt aangeraden koele nuances te gebruiken met volumes of percentage oxidant die één stapje boven de traditionele 
diagnose liggen. Op die manier verspreidt de aangebrachte kleur het koele pigment niet om de resterende natuurlijke weerschijn te neutraliseren (die 
door de waterstofperoxide zichtbaar is geworden), maar ontwikkelt de weerschijn zich, waardoor de aangebrachte nuance wordt versterkt. 

50% TOT 100% GRIJZE HAREN

Maak de gewenste nuance klaar en voeg 1/3 natuurlijke basis .0, .00 
toe. Meng de kleur in een verhouding 1:1,5 met de ideale oxidant om het 
gewenste resultaat te bereiken

Voorbeeld:
- de gewenste kleur: 6.43. 
- 70% grijze haren
- kleurmengsel: 2/3 modekleur 6.43 + 1/3 natuurlijke basis 6.0/6.00 + 
oxidant in een verhouding 1:1.5

CHŁODNE KOLORY

NATUURLIJ-
KE HAAR-

KLEUR
3 3 3 3 3

KOEL NU-
ANCENI-

VEAU
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

AANBEVO-
LEN OXI-

DANT
--1 --1 --1 --1 --1

NATUURLIJ-
KE HAAR-

KLEUR
5 5 5 5 5

KOEL NU-
ANCENI-

VEAU
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

AANBEVO-
LEN OXI-

DANT

30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1 --1

NATUURLIJ-
KE HAAR-

KLEUR
4 4 4 4 4

KOEL NU-
ANCENI-

VEAU
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

AANBEVO-
LEN OXI-

DANT

40 
Vol. --1 --1 --1 --1

NATUURLIJ-
KE HAAR-

KLEUR
6 6 6 6 6

KOEL NU-
ANCENI-

VEAU
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

AANBEVO-
LEN OXI-

DANT

20 
Vol.

30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1

--1 ontkleuringsbehandeling nodig voor het juiste kleurresultaat



COLOR CHARTCOLOR CHART

14  15

.0 Naturale - Natural
1.0 11.06.04.0 8.03.0 7.05.0 9.0 10.0

9nl 7.007nl 5.0010nl 8.008nl 6.00
.nl Natural Light .00 Naturale Intenso - Intense Natural

.1 Cenere - Ash
5.1 9.17.1 11.16.1 10.18.1

.11 Cenere Intenso - Intense Ash
5.111.11 9.117.11 11.116.11 10.118.11

.12 Rovere - Ash Brown
5.124.12 6.187.12 4.186.12 8.12 5.18

.18 Matte

.2 Beige
6.2 10.2 11.28.27.2 9.2

.36 Marrone - Brown
4.36 8.366.365.36 7.36

.30 Dorato Naturale - Natural Golden
6.30 10.30 11.308.307.30 9.30

.3 Dorato - Golden
5.3 9.3 10.37.36.3 8.3

.34 Dorato Rame - Golden Copper

.43 Rame Dorato - Copper Golden
6.43 8.347.43 9.34

9.407.40 8.40

.40 Rame Naturale - Copper Natural

3.7 5.74.7 6.7

.7 Viola - Violet
100 102101 107 119

Superschiarente - Super High Lift  Mixing Ratio 1:2

6.55 7.554.5 5.55

.5/.55 Rosso/Rosso Intenso - Red/Intense Red
4.6 5.6

.6 Mogano - Mahogany

8.446.44 7.44

.44 Rame Intenso - Intense Copper
7.45.4 6.4

.4 Rame - Copper

Clear Yellow VioletSilver Green RedBlue Orange

Booster / Modulater
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