
Blond
’DE BLONDEERWASSING’ 

Een manier om het haar
lichter te krijgen is de
blondeerwassing. Wanneer
gebruik je deze methode en
hoe doe je dat dan? 
In dit artikel lees je er alles
over.  

Een blondeerwassing is een mengsel 

 van blondeerpoeder en shampoo. 

Deze wassing kan worden gebruikt om

het haar een 0,5 tot 1 tint lichter te

kleuren. Het kan worden gebruikt om

oude verf uit het haar te halen, je kan

het gebruiken om een te donker

uitgevallen verving te herstellen of een

grijs of groene gloed uit het haar

halen. Dus onmisbaar!

Let op, het blijft een chemische

behandeling. Dus controleer altijd

eerst de conditie van het haar en

verzorg het goed na de behandeling. 

 Voorkom zoveel mogelijk schade aan

het haar. Voeg aan het mengsel

Omniplex toe.

HOE DOEHOE DOEHOE DOE
JE DAT?JE DAT?JE DAT?

Om een grijze of een groene gloed

uit het haar te halen mix je:

1/3 blondeerpoeder (wit of blauw)

+ 1/3 water + 1/3 shampoo (maakt

niet uit welke shampoo). Dit

mengsel trekt in korte tijd een

ongewenste gloed uit het haar.

 

In onze winkel en de webshop vind

je alles wat je nodig hebt. De

blondeer, wit of blauw, is ook

verkrijgbaar in een handige kleine

verpakking van 50 gram: Carin

Quickblond. Uitstekende kwaliteit

voor een scherpe prijs.

 

Dit mengsel kan je gebruiken om het

haar 0,5 tot 1 tint lichter te kleuren

maar ook om een oude verf uit het

haar te halen. 

Hiervoor gebruik je een mengsel van

1/4 blondeerpoeder + 

1/4 waterstofperoxide (6%)+ 

1/4 shampoo en 1/4 water. 

Breng dit mengsel aan in het haar en

licht het op tot het gewenste

resultaat.  Spoel het uit zodra de juiste

kleurhoogte is bereikt. Houdt het

kleurverloop goed in de gaten, soms

gaat het heel snel.

Het is dus niet geschikt om voor een

grote kleurverandering. 

Wil je meer informatie, wij staan voor

je klaar!
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