DIY HAAR KLEUREN MET GINGER
(Voor de échte kappers belevenis zoek je een lieve huisgenoot die het voor je kan inzetten)
Gereedschap:
• Oliebe shampoo potje S
• Plantenpoeder zie pot/zak
• Optioneel walnootschalen extract vloeistof W
• Keukenweegschaal die grammen weegt
• Glazen of metalen schaal (voor het mengen)
• Garde
•
Donkergekleurde handdoeken
• Homemade kapmantel. Knip hoofd/armsgaten in een huisvuilzak
• Kam
• Dunne verfkwast

Enkele kleuring
1.
2.
3.

Was je haar heel goed met shampoo. *potje met Oliebe shampoo S
Kam je haar goed door.
Doe 100 gr poeder - uit pot of zak - in de kom.

4.

6.

Giet 100 ml biologische appelazijn +( evt. 100 ml walnootschalen extract W) + 100 ml kokend water bij
poeder. Totaal ±300 ml vocht.
Goed mengen tot homogeen papje. *volle yoghurt dikte
houdt het mengsel goed warm
Verdeel het haar in 4 parten met een kam *scheiding van voor naar achter – scheidingen naast het oor

7.
8.

Pak de kwast en maak dunne scheidingen. (*Dat noem je een passé)
Breng kleur eerst op de uitgroei aan.

5.

9.
10. Werk zo het hele haar door van voor- naar achterkant.

11. Word je haar helemaal gekleurd? Dan nu de lengtes en onderste punten inzetten. L+P

12.

L+P

13. Wikkel plastic folie/verfmutsje om je haar en zorg dat je hoofd lekker warm blijft.
14. Laat
minuten intrekken.
15. Goed uitspoelen met warm water. GEEN SHAMPOO!
- TIP: met voorzichtig kammen haal je ook nog veel korreltjes uit je haar.
16. Masseer het heerlijke O-way masker door je haarpunten. * potje M
Drogen met de föhn is prima, hoeft niet. Breng je haar in model zoals je gewend bent.
17. 2 dagen niet wassen.
Succes en tot snel
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