
OXIDANTEN + MENGVERHOUDING + INWERKTIJD

0-30% GRIJSHAAR

elke gewenste
tint toepasbaar

30%-70% GRIJSHAAR

1/2 wenstint + 1/2 natuurtint + 15 volume

T I P  D I A  R I C H E S S E

0-10% GRIJSHAAR

elke gewenste Hi-Visibility 
tint toepasbaar

10-50% GRIJSHAAR

1/2 DIA RICHESSE natuurtint 
+ 1/2 DIA RICHESSE Hi-Visibility tint 

H I - V I S I B I L I T Y

ALKALISCH:
Dia Richesse zorgt voor een lichte zwelling van het natuurhaar 
zodat de kleurdeeltjes door kunnen dringen in de haarschubben 
met de mogelijkheid om tot 1.5 tint te verhelderen. Het kan tot 70% 
grijs haar dekken en creëert rijke en intense karakters. Tot 4 tinten 
donkerder kleuren op gekleurd haar.

Om een karakter toe te voegen aan natuurhaar.

CLEAR:
Het karakter van de gekozen tint verzwakken door aan de tint de 
Clear toe te voegen: ¼ Clear + ¾ gekozen tint of ½ Clear + ½ 
gekozen tint. Je kan de Clear ook puur gebruiken als Gloss service.

MILKSHAKE:
Verhelder je high-lights en geef de nuance aan de blonde lokken 
met 15 volume. Inwerktijd is 5 tot 10 min.

ZUUR:
Dialight heeft een pure pH dichtbij de natuurlijk pH van het haar 
en is daardoor heel zacht voor het haar: De haarvezel zwelt 
nauwelijks op.

GEEN VERHELDERING
Langdurige karakters met respect voor de haarschubben, waardoor 
het haar ongeloo� ijk glanst. 

Om een karakter toe te voegen aan gekleurd en/of gevoelig haar.

CLEAR:
Het karakter van de gekozen tint verzwakken door aan de tint de 
Clear toe te voegen: ¼ Clear + ¾ gekozen tint of ½ Clear + ½ 
gekozen tint. Je kan de Clear ook puur gebruiken als Gloss service 
(toe te passen op natuurhaar met een inwerktijd van 30 min).

MILKSHAKE:
Toon high-lights of geef een nuance aan de high-lights met 6 of 9 
volume. Inwerktijd 5 tot 10 min. 

ALKALISCHE TECHNOLOGIE ZURE TECHNOLOGIE

6 vol 9 vol 15 vol

TECHNOLOGIE

KENMERKEN

GRIJSDEKKING

DEKKING VAN 
EERSTE GRIJZE 

HAREN

TOT 1.5 TINT 
VERHELDEREN

DIRECT NA
OMVORMING

SUBLIEME 
GLANS 
(CLEAR)

TOON OP 
TOON / 

MILKSHAKES

TOON OP 
TOON 

(NATUURHAAR)

KARAKTER-
KLEURING OP 

DONKERE 
BASIS

DONKERDER 
KLEUREN

PERFECT 
VOOR 

NATUURHAAR 

PERFECT VOOR 
GEKLEURD/
GEVOELIG 

HAAR 

DIRECT NA
OMVORMING

SUBLIEME 
GLANS 
(CLEAR)

TOON OP 
TOON / 

MILKSHAKES

COLOR 
MATCHING 
(GEKLEURD 

HAAR)

DONKERDER 
KLEUREN

DIA ACTIVATEUR MENGVERHOUDING 1:1.5

50 ML
DIA COLOR

75 ML
DIA ACTIVATEUR

Crème oxidant speciaal 
ontwikkeld voor gebruik 
bij Dia Richesse en Dia Light

Verkrijgbaar in 3 volumes 
(6, 9 en 15 volume)

Meng het in een OPBRENGFLACON 
of kleurbakje

Meng het totdat er een gladde 
crème structuur is

Inwerktijd MAXIMAAL 20 MINUTEN
(hangt af van de service)

ALLERGIE TEST gebruik alleen de kleur, zonder de oxidant. Gebruik dezelfde kleurhoogte, of 1 tint donkerder als dat je gaat toepassen na 48 uur.

TOT 70% GRIJSHAAR GEBRUIK VAN NATUURTINT
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Uitvoering van de gevoeligheidstest:
• Verwijder oorbellen.
•  Breng achter het oor met een wattenstaafje voldoende kleurproduct (ongemengd, zonder 

Oxydant Riche) aan op een plekje ter grootte van 1 à 2 cm2.

Herhaal dit en laat het in de tussentijd drogen. Sluit de verpakking weer zorgvuldig af.
•  Wacht 48 uur zonder te wassen, te bedekken of aan te raken. Wanneer u of uw klant tijdens 

deze periode een reactie vaststelt zoals hevige prikkelingen, huidirritatie, huiduitslag of een 
branderig gevoel, op of rond het proefplekje, GEBRUIK HET PRODUCT DAN NIET.

In het zeldzame geval van een reactie tijdens het opbrengen, ga niet verder met kleuren 
en raadpleeg medische hulp. Neem in acht dat lichaams- en/of henna tatoeages de 
gevoeligheid voor de haarkleuring kunnen verhogen.

GEVOELIGHEIDSTEST

ONDERGRONDSTABEL

DE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

KLEURHOOGTES ONDERGRONDEN NEUTRALISATIE

10 | SUPER LICHT BLOND 10 | ZEER LICHT GEEL

  9 | SUPER LICHT BLOND   9 | LICHT GEEL

  8 | LICHT BLOND   8 | GEEL

  7 | BLOND   7 | GEEL / ORANJE

  6 | DONKER BLOND   6 | ORANJE

  5 | LICHT BRUIN   5 | ORANJE / ROOD

  4 | BRUIN   4 | ROOD

  3 | DONKER BRUIN   3 | DONKER ROOD

  2 | BRUIN ZWART   2 | ZEER DONKER ROOD

  1 | ZWART   1 | DIEP DONKER ROOD

,2 
PARELMOER

,1 
AS

,7 
METALLIC

BASISKLEUR MAKEN MET DIA LIGHT
Kies de juiste kleur (koel of warm) van Dialight uit de 
tabel en meng de kleur met 6 vol Diactivateur (1:1½) 
Pas de kleur toe op de lichte lengten en punten en 
laat 20 minuten inwerken. Spoel het daarna zorg-
vuldig uit, niet nawassen en droog het haar. 
Pas de gewenste INOA of Majirel kleur toe op het 
gehele haar.

COLOR MATCHING
Na een kleuring met Majirel of INOA op de aanzet 
zoek je de kleur van Dia Light om de reeds gekleurde 
lengten en punten met nog meer respect te kleuren!

KLEURHOOGTE WARME KLEUREN KOELE KLEUREN

8 ¼ 8 + ¼ 8.34 + ½ clear ½ 8.3 + ½ clear

7 ¼ 8 + ¼ 8.34 + ½ clear ½ 8.3 + ½ clear

6 ¼ 7 + ¼ 7.43 + ½ clear ½ 6.3 + ½ clear

5 ¼ 6 + ¼ 7.43 + ½ clear ½ 6.3 + ½ clear

4 ¼ 5 + ¼ 7.43 + ½ clear ½ 5.32 + ½ clear

3, 2, 1 ¼ 4 + ¼ 7.43 + ½ clear ½ 5.32 + ½ clear

3650997_Iconic colors tech sheet DIA_210x297mm.indd   2 22/06/2018   13:37


