
NL  Draag altijd geschikte beschermende handschoenen. Voor het mengen  
geen metalen gereedschap gebruiken. 

Menging: 1:1  bijvoorbeeld: 30 ml Diamond Color + 30 ml Crème oxide

Grijshaar dekking: 
Voor dekking van wit of grijs haar, is de toevoeging van een natuur kleur nodig.

Grijspercentage Menging
25 %  ¼ Natur, ¾ gewenste kleur
50 %  ½ Natur, ½ gewenste kleur
75 %  ¾ Natur, ¼ gewenste kleur
 
Diamond Color Extra Lift
Menging: 1:2 bijvoorbeeld: 30 ml Diamond Color Extra Lift + 60 ml Crème oxide 

Eerste kleuring: Breng de kleuring aan op lengtes en punten, daarna de 
aanzet kleuren.

Aanzet behandeling: Breng de kleuring aan op de Aanzet behandeling en 25 tot 
30 minuten in laten werking. Daarna de resterende haren klueren en nog 5 tot 10 
minuten in laten werking. 
Na de inwerktijd de kleurcreme goed met warm water uitspoelen en aansluitend 
met Color Care Shampoo shamponeren. Om onregelmatigheden te voorkomen, de 
kleur tijdens de inwerktijd niet doorkammen.

 WAARSCHUWINGEN: Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. In 
het algemeen dient 48 uur vóór de behandeling een allergie test te worden uitgevoerd. Volg de 
instructies: Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. Tijdelijke 
tatoeages met zwarte henna kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie. 
Kleur uw haar niet als u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of 
beschadigde hoofdhuid; u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad; u in het verleden 
een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met zwarte henna. Uitsluitend voor profes-
sioneel gebruik. Draag geschikte handschoenen. Niet gebruiken voor het verven van wimpers 
of wenkbrauwen. Bĳ contact met de ogen onmiddellĳk uitspoelen. Na het aanbrengen het haar 
goed spoelen. Buiten bereik van kinderen houden. De gebruiksaanwĳzing volgen. Volgt u deze 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen nauwgezet op en dringt u er bij uw klanten 
op aan deze te lezen en na te volgen.

Activator Effekt Inwerktijd

6 % (20 Vol.)
donkerder toon op toon, 
Grijshaar dekking

30 – 40 min.

9 % (30 Vol.) 
1 tot 2 niveaus lichter Grijshaar 
dekking

30 – 40 min.

12 % (40 Vol.) 2 tot 3 niveaus lichter 30 – 40 min.

Activator Effekt Inwerktijd

9 % (30 Vol.) 3 tot 4 niveaus lichter 40 – 50 minuten

12 % (40 Vol.) 4 tot 5 niveaus lichter 40 – 50 minuten


