
DE 6 MEEST VOORKOMENDE FOUTEN
BIJ HET ONDERHOUDEN VAN BLOND HAAR
ZO GENIET JIJ NOG EXTRA LANG VAN JE MOOIE BLONDE HAREN

Heb jij ook zo last van een gele of oranje gloed in je naturelle/
gekleurde blonde of grijze haren? Dan maak jij vast enkele van 
deze fouten. Maar geen paniek, met onze oplossingen is jouw 
blonde haar in no time weer zo fris als het moet zijn en kan je 

nog laaaang genieten van je blonde kleurtje.



JE WAST JE HAAR TE VAAK
Hoe vaker je jouw blond haar wast, hoe sneller het geel of oranje 
wordt. De reinigende bestanddelen van shampoo verwijderen niet 
alleen vuil maar kunnen namelijk ook een deel van je haarkleur laten 
vervagen. Zelfs als je de beste shampoo gebruikt is het nog steeds 
aangeraden om af en toe een wasbeurt over te slaan. Wissel af met 
een droogshampoo om vuil te verwijderen terwijl je je mooie blonde 
haarkleur wat langer behoudt. 

JE GEBRUIKT GEEN PRODUCTEN SPECIAAL VOOR BLOND HAAR 
Door haarverzorging te gebruiken die speciaal voor blond haar is samengesteld 
kan je de levensduur van je blonde lokken aanzienlijk verlengen. Een keer per week 
je haar wassen met een paarse shampoo is the way to go. Deze bestrijdt gele 
en warme tinten en brengt je haarkleur weer in evenwicht door de koele paarse 
pigmenten.
  Bekijk hier het blonde assortiment.
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JE GEBRUIKT NOOIT EEN HAARMASKER
Na een chemische behandeling zoals kleuren of ontkleuren kan je haar 
zwak en beschadigd aanvoelen. Door je haar wekelijks te verzorgen 
met een haarmasker blijft je haar gehydrateerd en gezond waardoor 
je blonde haar er ook veel frisser en stralender zal uitzien. 

Ontdek hier het haarmasker voor blondines.
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https://elevenaustraliastore.be/collections/blonde
https://elevenaustraliastore.be/collections/blonde/products/keep-my-colour-blonde-treatment


JE VERGEET SPF BESCHERMING
Je dacht dat je alleen SPF bescherming nodig had voor je huid? 
Think again. Je haar kan net als de rest van je lichaam beschadigd 
geraken door de zon waardoor het droog wordt en de haarkleur 
mogelijk vervaagt. Gebruik liefst altijd, maar vooral tijdens de 
zomermaanden, haarproducten met SPF om je blonde lokken te 
beschermen tegen de schadelijke UV-stralen.  

Ontdek hier onze favoriete producten met spf bescherming.

JE GEBRUIKT DE VERKEERDE HAARVERZORGINGSPRODUCTEN
De juiste haarverzorgingsproducten zijn de basis voor een mooie haarkleur. 
Contacteer ons of je kapper voor productadvies aangepast aan je haartype.  

Ontdek hier ons volledige assortiment.

JE GEBRUIKT GEEN HITTEBESCHERMING
Als je nog geen hittebescherming gebruikt bij het föhnen of stylen van je haar 
is het nu hoog tijd om daar mee te beginnen. Overmatig stylen met hitte speelt 
een grote rol in het beschadigen van jouw haar hoewel het heel gemakkelijk te 
voorkomen is. 

Ontdek hier onze favoriete producten met hittebescherming.
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https://elevenaustraliastore.be/collections/miracle-hair-treatment
https://elevenaustraliastore.be/collections/all
https://elevenaustraliastore.be/collections/miracle-hair-treatment

