
 
DIY MINERAL KLEURING  

Green Leaf | Organic Infused Colors  
 
BENODIGDHEDEN:  

- Natuurlijke shampoo en masker van Rodolphe & Co. 
- Handdoek of short. (iets om je kledij te beschermen) 
- Handschoenen. 
- Verfborstel. 
- Plastic (douche)mutsje. (of plastic folie) 
- Spiegel. (is handig om te zien wat je doet ;) ) 

 
GEBRUIKSAANWIJZING:  

1. Meng de productjes heel goed in het potje en breng meteen de kleur aan. 
 

2. Verdeel het haar in 4 vakken. Doe dit door een middenscheiding te maken tot in je nek, en een 
scheiding te maken van oor tot oor.  
Zet de kleur vak voor vak in.. Maak dunne reepjes van max. 1 cm en zet de verf goed OP de huid aan. 
Let op dat de verf niet te veel uitgesmeerd wordt! 
Het dient als het ware OP het haar/uitgroei gelegd te worden.  

- Als je grijze haren hebt, zet je eerst overal je uitgroei in. 
(= je hoofdhuid, tot waar het grijs is). 

- Wil je ook graag je haarlengtes gekleurd hebben, kan je nadien, reepje per reepje je haarlengtes 
ook in pappen. 

- Kam de kleur niet door, zo duw je de kleur van de uitgroei. De haren moeten dik IN de verf 
liggen om goed te kleuren. 
 

3. Bedek het haar met een douchemuts of plastic folie. 
 

4. Voor de inwerktijd raadpleeg het schema.  
● voor een grijsdekking 50 min 
● voor een verhelderende kleur 60min 
● voor haarkleur (lengtes) enkel op te frissen is  40min oke. 

 
5. Masseer de kleur op je hoofdhuid los en spoel het haar goed uit met water. 

Was je haar met een natuurlijke shampoo (zonder synthetische stoffen en siliconen, waardoor de 
plantaardige kleuring goed pakt en blijft zitten). 
Verdeel daarna het haarmasker door het haar om het haar te hydrateren. 
Laat dit 5 minuten inwerken en spoel vervolgens grondig uit. 
Wacht 72 uur alvorens het haar met een shampoo te wassen. Hierdoor hecht het pigment beter. 
 

       Veel succes!!  
Bij vragen kan je mij altijd contacteren via het whatsapp nummer : 032838802  


