
 
DIY PLANTENKLEURING  

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 mutsje (of plastic folie of een handige handdoek.) 
- Waterkoker (afhankelijk van je kleur, gebruik je warm water.)  

- Hoe heter het water dat je toevoegt, des te warmer zal je kleur zijn. 
- Weegschaaltje 
- Klopper 
- Grote schaal of kom (geen metaal) 
- Spiegel (is handig om te zien wat je doet ;) ) 

 
GEBRUIKSAANWIJZING :  
 

1. Meng het poeder zeer goed in een grote schaal met een klopper. 
 

2. Was je haar met een Organic gecertificeerde shampoo (100%natuurlijk) voordat de kleur aangebracht 
wordt. In deze shampoo’s zitten geen synthetische stoffen en siliconen, waardoor de plantaardige 
kleuring goed pakt. Ook is het aangeraden om met deze shampoo te blijven gebruiken. Deze 
shampoo’s wassen milder (omdat er geen sulfaten in zitten) waardoor de (planten)kleur goed blijft 
zitten. 
 

3. Je haar moet nat blijven om de kleur toe te passen. (dus je haren niet drogen!) 
 

4. Weeg het poeder af. Je mengverhouding met water is ongeveer 1 op 3,5. Dat wil zeggen als je bv 60gr 
poeder hebt, dat je ongeveer 210 ml water moet toevoegen.  
 

5. Voeg beetje per beetje warm water aan het poeder toe en meng dit goed tot er een gladde crème 
ontstaat. Het mag zoals een lopende yoghurt zijn.   
 

6. Verdeel je nat haar in 4 vakken. Doe dit door een scheiding te maken in het midden tot in je nek, en een 
scheiding te maken van oor tot oor.  
Zet de kleur vak voor vak in. Begin bij de vakken op het achterhoofd. 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 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 inpappen. 



 
 

7. Bedek het haar met een douchemutsje of plastic folie. Je modder mag niet opdrogen, daarom dat dit 
mutsje nodig is, zodat het vochtig blijft. 
Je kan ook een natte handdoek errond draaien, dit is vooral handig als je lang haar hebt. Maak de 
handdoek helemaal nat met warm water en wring een beetje uit. Ideaal is een hoofdhanddoek met een 
knopje hiervoor. (Je kan een handgemaakte hoofdhanddoek uit oekotex katoen aankopen bij ons.) 
 

8. Voor de inwerktijd raadpleeg het schema.  
● goud/blond tint = 30min om je grijze haartjes net een blonde gloed te krijgen. 
● goud en koper tinten = 40 min  en langer maakt de kleur feller. 
● bruin tinten = 40min , 
● voor een grijsdekking (bij bruintinten) 50 tot 60min. 

 
9. Spoel het haar goed uit met water. Niet je haren wassen! 

Verdeel daarna een kleine hoeveelheid Organic gecertificeerd haarmasker door het haar om het haar te 
hydrateren. ( Le Masque van Rodolphe&Co) 
Laat dit 5 minuten inwerken en spoel vervolgens grondig uit. Niet meer wassen!! 
 
Wacht 72 uur alvorens het haar met een shampoo te wassen. 
Hierdoor hecht het pigment beter.  

 
Veel succes,  
Liefs 
Claudia 
 

Bij vragen kan je mij altijd contacteren 032838802 zowel telefonisch al whatsapp business. 


