
NATUURLIJKE HAARKLEURING

OP BASIS VAN 100% NATUURLIJKE PRODUCTEN

BELQIS

OnsGezondheid



INHOUD VERPAKKING

 

HENNA 100 gram 
AMLA 100 gram 
INDIGO 100 gram 



INGREDIENTEN

 HENNA Rajasthan, india 
BELQIS HENNA wordt gemaakt van de bladeren van de hennaplant,
ook wel bekend als lawsonia inermis. De bladeren worden na
zorgvuldige selectie fijngemalen tot poeder en vervolgens 5 maal
gezeefd. Onze henna is afkomstig uit Rajasthan, India en 100%
biologIsch en natuurlijk. Rajasthani henna staat bekend om zijn diepe
intense pigmentatie. 
100% NATUURLIJKE HAARKLEURING  
GRIJZE HAARDEKKING  
CREEËRT GLANS 
CONDITIONEERT HET HAAR 
BEVORDERT DE HAARGROEI 

AMLA INDIGO 
BELQIS AMLA, ook wel bekend als emblica officinalis, wordt gemaakt
van gedroogde amla bessen die groeien aan de indiase amlaboom.
Deze boom staat bekend als medicinale boom, mede doordat de amla
bes rijk is aan vitamine A en C, antioxidanten, mineralen en vetzuren. 
BEVORDERT DE GRIJSDEKKING VAN PLANTAARDIGE HAARKLEURINGEN
GAAT HAARVERGRIJZING TEGEN 
VERSTERKT DE HAARWORTEL
CONDITIONEERT DE HOOFDHUID
GEEFT HET HAAR EXTRA GLANS EN ZACHTHEID 



 
INDIGO 
BELQIS INDIGO wordt gemaakt van de bladeren van de
indigoplant, ook welbekend als indigofera tinctoria. De bladeren
worden zorgvuldig geselecteerd en fijngemalen. Het werkt als
een kleurstof voor het haar, eenmaal gemixt met BELQIS HENNA
en AMLA kun je verschillende haartinten creeëren.
100% NATUURLIJKE HAARKLEURING
GRIJZE HAARDEKKING
HYDRATEREND
BESCHERMEND
ZACHT VOOR HET HAAR

 



GEBRUIKSAANWIJZING

 

 

Hoeveelheid poeder wat je nodig hebt voor je haar: 

Haarlengte tot kin
 100 gram – 60 gram henna, 25 gram amla, 15 gram indigo

Schouderlengte haar 
125 gram – 75 gram henna, 35 gram amla, 20 gram indigo

Haarlengte tot middel 
150 gram – 90 gram henna – 40 gram – 20 gram indigo

Haarlengte tot billen 
200 gram – 120 gram henna, 50 gram amla, 15 gram indigo

Heb je dik of veel haar, neem dan voor de zekerheid 50 gram
meer, verdeeld volgens bovenstaand schema. 



Henna, Amla en Indigo
Water 
Kommetje met lepel om je haarmasker in aan te maken 
Handmixer om van de haarmasker een gladde yoghurtachtige
substantie te krijgen 
Handschoentjes, om de haarmasker mee aan te brengen
Plastic huishoudfolie om je haar mee in te wikkelen
Doek voor over de huishoudfolie heen, om het warm te houden 

LET OP! 
Mix eerst de HENNA met de AMLA. Wanneer dit goed gemixt is
controleer dan dat alles klaar staat om te beginnen met het
aanbrengen van de kleuring. Wanneer je dat hebt gecontroleerd,
voeg je de indigo toe. Dit mix je samen tot een gladde dikke
yoghurtachtige substantie. Als de mix klaar is: start direct met
verven. Indigo geeft snel zijn kleur af. Hoe eerder het in je haar zit,
hoe beter het is voor de kleuring

BENODIGDHEDEN

 

 



Kleuring bij volledig grijs haar: 
Bij volledig grijs haar kun je in een 1 haarkleurbehandeling je
haarkleur omtoveren tot een warme kastanjebruine kleur of
donkerbruin. 

Kastanjebruin 50% henna + 50% indigo. Voeg hier 1 eetlepel
AMLA toe. Laat dit 4 uur intrekken 

Donkerbruin 20% henna + 80% indigo Voeg hier 1 eetlepel
AMLA toe. Laat dit 4 uur intrekken 

TIP: Ieder haar is anders, dus de kleuring zal op ieder haar
anders uitpakken. Na 3 dagen is de kleur gestabiliseerd. Je hoeft
niet te schrikken als het na het uitspoelen de kleur ietsje rossig
is. Vind je na 3 dagen de kleur te licht, dan kun je met een mix
van INDIGO en AMLA het donkerder krijgen. 

*Kom je er niet uit of heb je vragen, stuur ons een berichtje en
wij denken graag met je mee 

KLEUR

 

 

TIP

 

 


