
KLEUR EN FRIS JE 
HAAR THUIS OP 
MET CHROMA ID

Met Chroma ID (verkrijgbaar bij je plaatselijke kapper) 
kun je eenvoudig thuis je haar kleuren & opfrissen. 
Het grote portfolio laat je kiezen uit een veelzijdige 
waaier van tinten. Je kunt kiezen uit een veelgebruikte 
tint of spelen met een aantal nieuwe tinten, omdat de 
kleuren na verloop van tijd gemakkelijk uit te wassen 
zijn. Hieronder vind je een eenvoudige stap-voor-stap 
handleiding voor het kiezen en toepassen van kleuren.



WELK TYPE HAARKLEURING IS CHROMA ID & 
HOE LANG BLIJFT HET?

KLEURSELECTIE

TOEPASSING

Chroma ID is een op behandeling gebaseerde 
haarkleur die bij elke wasbeurt geleidelijk aan 
uitspoelt. In de professionele sector noemen 
we dit een semi-permanente kleur. Het 
beschadigt je haar niet, omdat de kleur je haar 
alleen van buitenaf dekt. De formule omvat ook 
onze unieke Bonding Technology, die gebroken 
haarstructuren van binnenuit herstelt. Je kleurt 
je haar dus niet alleen zonder schade, maar je 
repareert & voedt het ook!

STAP 1: 
Selecteer de startbasistint die het meest lijkt op 
jouw natuurlijke haarkleur.
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STAP 2: 
Kies de beschikbare tinten voor jouw haarbasis, 
afhankelijk van het gewenste kleurresultaat.

INTENSE BONDING COLOR 
MASKS

BONDING COLOR 
MASKS

CLEAR BONDING 
MASK

AT HOME BONDING 
COLOR MASKS

WAAR DIENT HET VOOR?    
Kleuren of kleuropfrissing van je haar, herstel 
van de levendigheid en behoud van een optimale 
haarconditie.

PRODUCTHOEVEELHEID PER 
TOEPASSING:  
Gebruik 9-15 pompjes (45-75g) van de 
geselecteerde Bonding Color Mask voor een 
volwaardige toepassing. Bonding Color Mask for a 
full-head application.

TOEPASSING:   
Breng de kleur gelijkmatig aan op voorgewassen, 
handdoekdroog haar en kam het door voor een 
gelijkmatige verdeling. Draag handschoenen voor 
bescherming.

ONTWIKKELINGSTIJD:   
Laat tot 10 minuten inwerken voor kleurverfrissing 
of voor felle kleuren tot 20 minuten.

SPOELEN:   
Afspoelen tot het water helder is.

BELEEF PLEZIER & GENIET VAN 
KLEUR & INTENSE VERZORGING 
VOOR THUIS MET CHROMA ID!

Voer 48 uur voor elke kleurbeurt een 
allergiewaarschuwingstest uit (zie bijgevoegde 
bijsluiter), zelfs als je al eerder kleurproducten 
hebt gebruikt. Vergeet dus niet om het product 48 
uur van tevoren te kopen. Raadpleeg in geval van 
een reactie of bij twijfel een arts voordat u een 
haarkleuringsproduct gebruikt.

STARTBASIS EINDRESULTATEN  
BONDING COLOR MASKS

EINDRESULTATEN  
INTENSE  BONDING COLOR MASKS

DE KLEURING


