Voorwaarden/ Gebruiksaanwijzing voor het kleuren van de uitgroei.

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

De verf moet binnen een uur opgezet worden vanaf het moment dat u het pakket ontvangen heeft
Wij kunnen geen garantie geven op de kleuring.
De kleuring geeft vlekken op huid, stoffen, hout, kunststof, voegen etc. hier kunnen wij geen zorg voor
dragen.
Niet toepassen op open wonden.
Vermijd contact met de ogen.
Niet om in te nemen.

Gebruiksaanwijzing
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Op droog haar aanbrengen.
Plastic kapmantel omdoen.
Handschoenen aandoen.
U kan de randen rond de haargrens evt. insmeren met een vette creme. Let op! Niet op de haren.
Voeg de verf (in het kleine bakje) toe aan de activator (in het grote bakje).
Meng dit met de kwast tot glad mengsel.
Maak een scheiding in het haar van het midden van het voorhoofd over de kruin tot in het midden van
de nek. Het gedeelte van het haar wat nog niet eerder gekleurd is (de uitgroei) zet u in met de kwast
en de verf. Daarna van oor over het hoofd tot het andere oor. Nu heeft u 4 vakken.
U begint aan de voorkant met horizontale scheiding te maken van 1/2 – 1 cm.
Zet aan beide kanten de uitgroei in met verf. Dit herhalen tot onder in het vak daarna gaat u naar de
andere kant. Hier doet u hetzelfde, daarna gaat u verder aan de achterkant en werkt u van boven naar
beneden.
45 min in laten werken. Tenzij anders wordt aangegeven.
Na 45 min uitspoelen. Masseer dit door met water en dan spoelt u de kleur goed uit totdat het water
weer helder is van kleur. Dan mag u het haar 2x nawassen met de shampoo en 1x afsluiten met de
conditioner.

Veel succes!
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