
5 TIPS VOOR DE PERFECTE 
GRIJSDEKKING  MET

 NIEUWE Koleston Perfect 

5. NIET VOORVERZACHTEN
Wella adviseert om het haar niet voor te verzachten met pure developer, noch 
om een andere mengverhouding te hanteren met meer kleurcrème voor meer 
grijsdekking. Dit kan namelijk onvoorspelbare resultaten opleveren, wat niet 
voldoet aan onze veiligheidsrichtlijnen. 

4. CONTROLEER ALTIJD HET RESULTAAT
Zelfs bij vaste klanten moet je de resultaten controleren voordat je gaat 
uitspoelen: verwijder de kleur voorzichtig met de achterkant van je kleurkam, 
til het haar een wat op om de dekking visueel te controleren. Het aanbrengen 
van de nieuwe kleuring kan sneller gaan. Daarom moet je de inwerktijd 
misschien met 5-10 min verlengen om de dekking te bereiken. 

3. INWERKTIJD
Elke haar is verschillend, dus voor grijsdekking is het belangrijk 
om je aan de juiste inwerktijd te houden. De inwerktijden die op 
de kleurkaarten staan, zijn richtlijnen, maar kunnen indien nodig 
worden verlengd. Voor dekking kun je met de Climazon het 
inwerkproces versnellen. 

Met de nieuwe Koleston Perfect bereik je tot 100% grijsdekking met pure, kleurechte 
kleurresultaten van de aanzet tot lengten en punten. Volg de checklist om perfecte 
grijsdekking te bereiken, zelfs op lastige haartypen:  

1. JOUW FORMULE
Selecteer de gewenste nuance en meng altijd 1:1 met 6% nieuwe 
Welloxon Perfect. Alle Pure Naturals nuances (bijvoorbeeld /0, /00, 
--/0) bieden grijsdekking en kunnen aan andere nuancefamilies worden 
toegevoegd. 
De natuur intensief (bijvoorbeeld 88/0) zijn speciaal ontworpen met 
verbeterde dekking voor zeer resistent haar. Deze kunnen ook 
onderling met alle andere nuancefamilies worden gemengd.  

2. AANBRENGEN
Meng jouw formule goed  voor een gelijkmatige verdeling van de 
ingrediënten. Breng voldoende product aan. De nieuwe kleurcrème kan 
gladder aanvoelen om aan te brengen. Gebruik dezelfde hoeveelheid als 
je in het verleden deed. Begin met aanbrengen op de plek met de meeste 
grijze haren. 
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TIP VAN DE EXPERT
Met de Pure Balance technologie krijg je een meer gelijkmatig 
resultaat van aanzet tot punten. Daardoor ziet de kleur  op 
lengten en punten  rijker en met een puurdere kleurexpressie uit. 
Voor de beste kleur resultaten is het belangrijk om de juiste 
service techniek toe te passen voor lengten en punten en de 
inwerktijd te controleren.
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