
Pure Color Creme delivers predictable and true colour 
results, natural grey coverage. Also enhances shine and 
condition.

Oxypure developers are recommended for use with Pure 
Color Creme. Their conditioning base complements the 
overall colour outcome, enhancing the hair condition.

Oxypure developers are available in; 10vol, 20vol, 30vol & 40vol. 

Pure Color Creme key ingredients;
Biosaccharide gum base: 

• delivers unique conditioning and protective 
properties.

• soothing and moisturising the scalp.

• conditioning and moisturising hair during the 
colouring processing.

A branched chain polimer;

• conditioning agent that does not build up in the hair.

• delivers excellent wet and dry combing. 

• enhances colour stability. 

The base also contains olive oil, coconut oil and other 
key ingredients to further enhance the Pure Color Creme 
experience.

Anti-oxidants to enhance colour results and colour stability.

These ingredients deliver;

• soothing, calming and conditioning properties that 
adds shine.

• moisturising and restructuring properties.

• improved manageability, shine and condition.

• anti-ageing properties to enhance strength and the 
long term condition of the hair.

Pure Color Creme DOES NOT contain:

• p-Phenylenediamine (PPD).*

• ammonia.

We didn’t invent hair colour, we just perfected it.

Pure Color Creme the new ammonia-free 
and PPD-free*, permanent creme hair colour 
enriched with olive oil and coconut oil, 
delivers superior conditioning and shine for 
optimum colour results.
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TONES

0.1  Ash
0.2 Violet
0.3 Gold
0.4 Copper
0.5 Mahogany
0.6 Red

VARIATIONS TO THE NUMBERING SYSTEM

Zero in the numbering system

The following explains how the position of .0 in the numbering 
system influences the nature and description of the colour.

e.g. 
6.03  indicates the shade has no primary tone, and the tone  
 that follows is soft. 
5.40  indicates the tone preceding the 0 is intense.
 

Two numbers the same after the decimal point indicates a 
true tone

e.g. 
6.220  indicates that the tone is true ( .22 is a true iridescent).

The colouring system is based on percentage of grey hair.

Naturals: deliver natural coverage on up to 100% white hair.

Bright naturals: deliver brilliant colour results, natural coverage 
on pigmented hair, with up to 50% white hair.  When applied on 
hair that is more than 50% white, more intense colour results 
are obtained.

Cools: ultimate cool shades that perfectly neutralize warmth 
from pigmented hair, with up to 25% white hair.

Brights: deliver vibrant colour results on pigmented hair with 
up to 25% white hair. When applied on hair that is more than 
25% white, more intense colour results are obtained.

Pure Color Creme Level System

1-10  LEVELS

 1  Black
 2  Darkest Brown
 3  Dark Brown
 4  Brown
 5  Light Brown
 6  Dark Blonde
 7  Blonde
 8  Light Blonde
 9  Very Light Blonde
 10  Extra Light Blonde
 11  Lightest Blonde

AMMONIA & PPD FREE

We didn’t invent hair colour, we just perfected it.Pure Color Creme is de nieuwe 
permanente crème haarverf zonder 
ammoniak en PPD*, verrijkt met 
olijfolie en kokosnootolie, geeft 
superieure verzorging en glans voor 
optimale kleurresultaten. 

Pure Color Creme zorgt voor voorspelbare en ware 

kleurresultaten, natuurlijke grijsdekking. Verder verbetert 

het ook de glans en conditie van het haar. 

Het wordt aanbevolen om Oxypure ontwikkelaars te 
gebruiken in combinatie met Pure Color Creme. De 

verzorgende basis verbetert de algemene kleuruitkomst, 

en de conditie van het haar. 

Oxypure ontwikkelaars zijn beschikbaar in; 10vol, 20vol, 

30vol & 40vol. 

Pure Color Creme hoofdbestanddelen zijn; 

Biosaccharidegom-basis: 
- unieke verzorging en beschermende eigenschappen

- verzachtende en hydraterende werking op de 

hoofdhuid

- verzorgt en hydrateert het haar tijdens het 

kleuringsproces

Een vertakte polymeer;
- verzorgende stof die niet opbouwt in het haar

- zorgt voor uitstekende kambaarheid van nat en 

droog haar

- verbetert de kleurstabiliteit

De basis bevat ook olijfolie om de Pure Color Creme  

ervaring nog beter te maken. Antioxidanten zijn er 

aanwezig om de kleurresultaten en kleurkwaliteit te 

verbeteren.

Het complete pakket aan ingrediënten zorgt voor;
- verzachtende, kalmerende en verzorgende 

eigenschappen die het haar laten glanzen

- hydraterende en herstructurerende eigenschappen 

zorgen voor verbeterde handelbaarheid, glans en 

conditie 

- anti-ageing eigenschappen die zorgen voor kracht en 

lange-termijn verzorging van het haar

Pure Color Creme bevat GEEN: 
- p-Phenylenediamine (PPD).* 

- ammoniak. 

Het kleursysteem is opgesplitst per percentage van grijs haar. 

Natuurtinten: geven natuurlijke dekking op 100% grijs haar. 

Heldere Natuurtinten: geven prachtige kleurresultaten, 

natuurlijke dekking op gepigmenteerd haar, met tot 50% grijs 

haar. Bij toepassing op haar dat meer dan 50% grijs is, worden 

intensere kleurresultaten bereikt. 

Koele tinten: ultieme koele tinten die perfect de warmte van 

gepigmenteerd haar neutraliseren, met tot 25% grijs haar. 

Heldere tinten: geven levendige kleurresultaten op 

gepigmenteerd haar met tot 25% grijs haar. Bij toepassing 

op haar dat meer dan 25% wit is, worden intensere 

kleurresultaten bereikt. 

Pure Color Creme Niveau Systeem 
1-10 NIVEAUS    TONEN

1 Zwart   0.1 As
2 Diep Donker bruin  0.2 Violet
3  Donker bruin  0.3 Goud
4 Bruin   0.4 Koper
5 Licht bruin  0.5 Mahonie
6 Donker blond  0.6 Rood
7  Blond
8 Licht blond
9 Zeer licht blond
10  Extra licht blond
11 Ultra licht blond

 

De 0 in het nummeringssysteem uitgelegt;

Het volgende is een toelichting op hoe de positie van de .0 in 

het nummeringssysteem gebruikt wordt.

bijv. 

6.03  geeft aan dat de kleur geen primaire toon heeft, en  

 de toon die volgt, zacht goud is.

5.40  geeft aan dat de toon die voorafgaat aan de 0 intens  

 is. 

Twee dezelfde nummers na het decimale punt geven een 
pure toon aan 

bijv.

6.220  geeft aan dat de toon puur is (.22 is een pure   

 iriserende kleur). 

AMMONIAK & PPD VRIJ
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Instructions for use
Use the Pure Color Creme  swatch book as a guide to;

• establish the percentage of pigmented verses  
unpigmented hair.

•  use the blend finder swatches as a guide to determine  
the percentage of white hair. 

•  use the base natural shade swatches 1 through 10 to establish 
the level of both natural hair colour and the existing colour. 

•  establish the condition and porosity of the hair. 

•  establish the depth and tone of your target shade. 

•  evaluate the lightening power of your chosen shade.  

Pure Color Creme  is a balanced hair colour system. For example 
when you mix a 5 and a 7 in equal proportions you will create 6,   
the middle level is obtained.

Choice of developer
Establish the degree of lightning required evaluate the lifting power 
of the chosen colour or shade.

Oxypure 10vol developer : when colouring darker or to the same level.

Oxypure 20vol developer:  to obtain one to two levels  lift, or to 
obtain maximum coverage on grey hair. 

Oxypure 30vol  developer: to obtain up to three levels of lift, or 
when using bright reds / coppers on natural levels 3 - 6 to increase 
their warmth.

Oxypure 40vol  developer : to obtain  maximum lift up to four levels. 

Mixing
Pure Color Creme is presented in a 100g tube  

Standard mix for all shades is 1 + 1   
(except for Lightest Blonde 1 1 see belo w)
In a plastic bowl, mix equal parts ( 1 + 1 ) of Pure Color Creme  
permanent creme hair colour, and  Oxypure  10, 20, 30 or 40 
developer; (eg. 50g Pure Color Creme  + 50g Oxypure )

Lightest Blonde 11:  
Mix in a plastic bowl, (1 +2) 1 part Pure Color Creme  permanent 
creme hair colour 11, and 2 parts of Oxypure  30 or 40 developer; 
(eg. 25g Pure Color Creme level 11 + 50g Oxypure) when you 
require maximum lift.

Processing times
Standard: 
30 minutes for normal development and when lightning up to two 
levels lift and coverage of white hair. 

For maximum coverage on resistant and coarse white hair  
On high % of white & very resistant grey hair extend the 
development time to 45 minutes.

Lightest Blonde level 11 
45 minutes or longer as required maximum development  
55 minutes.

BELGIUM

Gebruiksaanwijzing

Gebruik het Pure Color Creme kleurboek als leidraad om; 
- het percentage van gepigmenteerde versus 
ongepigmenteerde haren te bepalen
- Gebruik de ‘blend-finder’ stalen als leidraad om het 
percentage van wit haar te bepalen
- Gebruik basis natuurlijke kleur stalen 1 tot en met 10 om het 
niveau van zowel de natuurlijke haarkleur als de bestaande 
kleur te bepalen
- bepaal de conditie en poreusheid van het haar
- bepaal de diepte en de toon van uw doelkleur
- beoordeel in hoeverre de gekozen kleur het haar lichter 
maakt

Pure Color Creme is een gebalanceerd haarkleurringssysteem. 
Bijvoorbeeld, als u 5 en 7 in een gelijke verhouding mengt, creëert 
u 6, de gemiddelde kleur. 

Keuze van ontwikkelaar 

Bepaal in hoeverre het haar lichter moet worden en kijk hoe ver 
de door u gekozen kleur omhoog kan werken.  

Oxypure 10 vol ontwikkelaar:  bij donkerder kleuren of naar 
hetzelfde niveau kleuren. 

Oxypure 20 vol ontwikkelaar: om één of twee niveaus omhoog te 
werken, of voor maximale grijsdekking.  

Oxypure 30 vol ontwikkelaar:  om tot drie niveaus omhoog te 
werken, of, bij gebruik van rood/koper kleuren op natuurlijke 
niveaus 3 - 6 om deze warmer te maken. 

Oxypure 40 vol ontwikkelaar: om maximaal omhoog te werken 
tot vier niveaus. 

*Opmerking: alhoewel geen van de Pure Elements Color kleuren PPD (p-Phenylenediamine) bevat, kunnen sommige kleuren afgeleiden 
van PPD bevatten. Voer, zoals bij alle haarkleuringen, altijd een huidallergietest uit, voor aanvang van elke keer dat u het haar van een klant 
gaat kleuren om verrassingen te voorkomen.
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Mengen 

Pure Color Creme wordt geleverd in een tube van 100g.
 
Standaard mengselverhouding is 1 + 1
(behalve voor Ultra licht blond 11 zie hieronder)
Meng gelijke delen ( 1 + 1 ) Pure Color Creme permanente creme 
haarkleuring, en Oxypure 10, 20, 30 of 40 ontwikkelaar in een 
plastic kom; (b.v. 50g Pure Color Creme + 50g Oxypure)) 

Lichtste Blond 11:Meng ( 1 + 2 ) 1 deel Pure Color Creme 
permanente creme haarkleuring 11, en 2 delen Oxypure 30 of 40 
ontwikkelaar; (b.v. 25g Pure Color Creme niveau 11 + 50g Oxypure) 
als u maximaal omhoog wilt werken. 

Inwerkingstijden 

Standaard:
30 minuten voor normale ontwikkeling en bij tot twee niveaus 
omhoog verlichten en dekking van wit haar. 

Voor maximale dekking op resistent en hard grijs haar 
Bij een hoog percentage wit & zeer resistent grijs haar, de 
inwerkingstijd verhogen naar 45 minuten. 

Lichtste Blond Niveau 11
45 minuten of langer afhankelijk van wat nodig is, tot een 
maximum van 55 minuten. 

Zeer wit geel 

Niveaus Ontkleurniveaus Natuur Tonen

Wit geel 

Geel

Geel oranje

Oranje

Oranje rood

Rood

Rood

Rood

Rood

AMMONIAK & PPD VRIJMET OLIJF- & COCOSOLIE

Kleurboek



Naturals
Rich natural coverage for up to 
100% grey / white hair

Br
ui

n 
/ B

lo
nd

 N
eu

tr
aa

l

Br
ui

n 
N

at
uu

rli
jk

Br
ui

n 
/ B

lo
nd

 G
ou

d

1

3

4

5

6

7 5.035 4.04

6.04

8.04

3.06

5.06

7.035

4.03

6.03

8.03

10.03

8

9

10

11

Br
ui

n 
/ B

lo
nd

 K
op

er

Blend Finder
Use to determine the % of pigmented vs 
unpigmented hair for predictable results
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Natuur tinten
Rijke, natuurlijke dekking voor 
100% grijs haar.  

Grijs haar indicator
Gebruik om het percentage grijs haar te 
bepalen, voor voorspelbare resultaten. 

Heldere natuurtinten
Rijke, prachtige kleurresultaten voor gebruik op 
gepigmenteerd haar tot 50% grijs. 

Koele tinten
Superieure koele kleuren 
die effectief de warmte uit 
gepigmenteerd haar halen, tot 
25% grijs haar.

Heldere tinten
Pure, levendige kleurresultaten 
voor gebruik op gepigmenteerd 
haar, tot 25% grijs haar. 


