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BLONDINES

Alle geheimen die een blondine
moet kennen. Hoe krijg en
onderhoud ik mijn perfecte
blonde kleur.

BLONDES HAVE MORE FUN
ALWAYS ALWAYS ALWAYS

Hey Blondine.
Bij GLOWINES zit je aan het juiste adres op gebied van blond.
Wij weten dat blond 1 van de moeilijkste kleuren is om mooi te krijgen
en mooi te houden. Toch zijn wij er in geslaagd om een eigen techniek te
ontwikkelen die ons toestaat om jouw haren mooi blond te krijgen. Dat
daarna behouden ligt volledig in jouw handen. Wij geven je alle tips en
de juiste productinformatie mee naar huis zodat je aan je kleurbehoud
kan werken vanaf dag 1.
Wat maakt je blond mooi?
Voor ons is het erg belangrijk dat er in je blond
1. glans zit
2. schakering en diepte zit
3. brightness zit
Wat maakt je blond leijk?
1. een doffe schijn
2. een blauwe, grijze schijn door te veel zilvershampoo
3. geen schakering of diepte in het haar
4. gespleten punten
5. een gele schijn aan de roots, of zoals wij dat noemen HOT ROOTS
6. een geel, oranje blond
Ik neem je mee in onze werkwijze en beantwoord de meest gestelde
vragen omtrent blond. Ook deel ik mijn tips en verklap ik onze
succesformule.
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Wat beïnvloed het succes
van een mooi blond?
Het succes van je nieuwe haarkleur hangt af van
1. Jouw onderliggend pigment
2. Is je haar gekleurd of is het natuurlijk?
3. Vakkenis van je kapper
4. Jouw haardikte en haarkwaliteit

Als je haar natuurlijk is dan lukt het ons bijna altijd om
je haar meteen om te toveren naar een mooi blond.
Is je haar reeds lichter gekleurd dan hangt het ervan af
hoe je haar aanvoelt en of de huidige kleur goed zit
m.a.w er zitten geen plekjes, banden of een gele schijn
in je haar.
Is je haar donkerder gekleurd dan spreken we over een
kleurcorrectie en dan maken we met jou een
stappenplan op. Donker gekleurd haar kan je niet
zomaar omvormen naar een mooi helder blond.

Jouw haarkwaliteit is bepalend in het succes van je
blond haar. Het is niet de bedoeling om met kapot
haar uit het kapsalon te vertrekken. De kwaliteit van je
haar is nog een belangrijkere factor dan de startkleur.

In dit magazine leg ik jullie uit
1. Wat is bleach?
2. Wat is nu juist een onderliggend pigment?
3. Het succes van jouw blonde haarkleur
4. Toners en waarom we ze gebruiken
5. Waarom wordt mijn blond haar geel?
6. Wat is het effect van een zilvershampoo?
7. Hoe verzorg ik mijn blond haar thuis?
8. Blond haar dat TLC nodig heeft

WAT IS BLEACH?

Als we de haren gaan verlichten met bleach gaan we net zoals bij de haarkleuring
je haarschubben moeten openen. De bleach moet in je haar geraken om daar je
eigen pigment op te lichten.
In tegenstelling met een kleur, die een component toevoegt aan je haar, gaat bleach
componenten uit je haar wegnemen. Daarom kan bleach als het in verkeerde
handen valt heel erge schade toebrengen aan je haar.
Kies dus best een kapper gespecialiseerd in blond, highlights en balayage. Zij zijn
de experten op het gebied van ontkleuringen. Als je morgen een beugel moet dragen
ga je ook naar een orthodont en niet naar een tandarts.
Specialisatie betekent dat de kapper daar zich volledig op toelegt en dat je dan ook
zeker bent dat je haar de nodige aandacht krijgt.
Wij bij GLOWINES zijn gespecialiseerd in blond, highlights en balayage in zowel
blond qls bruin haar.
Lees al mijn adviezen en mijn jaren expertise in dit magazine.
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Wat is nu onderliggend pigment?
En waarom moet ik dat nu eigenlijk weten als klant?
Ik vind het als kapper belangrijk om een realistisch beeld aan mijn klanten te geven.
Je kan als klant enkel begrijpen waarom iets niet kan als je het zelf ook snapt, niet ?
Als jij heel donker bent dan heb je veel meer warm pigment dan iemand die van nature
al blond is. Bij elke oplichting komt er warm onderliggend pigment naar boven. Dat
onderliggend pigment zit niet in de ontkleuring of kleur, dat zit in je eigen natuurlijke
haarkleur en wordt geactiveerd bij iedere oplichting.
Zelfs natuurlijke blondines, op een basis van een 8.0 of 9.0, hebben nog altijd een warm
geel onderliggend pigment. Mensen met lichtbruin haar (5.0) hebben een warm oranje
onderliggend pigment, enz....
Je kan dus stellen dat IEDEREEN van nature een warm onderliggend pigment heeft dat
jouw natuurkleur die mooie glans en schakering geeft. Moest ons haar enkel uit koude,
assige pigmenten bestaan dan zou je haarkleur dof en schakeringsloos zijn.
In de linkse tabel zie je dus je natuurkleur, Let wel, deze tabel kan je niet gebruiken als
je haar gekleurd is in die kleur, het gaat effectief over je NATUURLIJKE kleur.
In de rechtse tabel zie je het onderliggend pigment dat leeft in je eigen natuurlijke
haarkleur. En kan je mooi zien in hoeveel stappen je naar blond kan en door welke
fases van onderliggend pigment je moet geraken.
Hoe donkerder je haarkleur, hoe meer niveaus van oplichting je zal moeten doormaken
en hoe harder we gaan moeten strijden tegen je onderliggend pigment.
Zolang je maar verstaat dat je altijd, zelfs op heel licht blond, nog altijd een warm
pigment moet overhouden om de glans en sterkte van je haar te kunnen garanderen.
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Het succes van jouw blond!
Nu je weet dat het onderliggend pigment mee bepalend is voor het eindresultaat, kan ik
verder gaan met onze werkwijze.
Als jouw vraag is om een "mooi, cool blond" of "een mooi, helder blond", dan moeten
we je haar op een level 9 krijgen. Als we de haren te snel zouden afspoelen op een level
7 of 8 zal je NOOIT een helder blond kunnen bekomen omdat er dus nog veel te veel
onderliggend pigment in je haar zit. Weet dat een level 9 ook nog altijd warmte bevat.
WE KUNNEN NOOIT "AS" ONTKLEUREN. We blijven ALTIJD MET EEN RESTJE
WARMTE ZITTEN dat we gaan tegenwerken met een toner.
Ik heb de linkse foto gebruikt omdat ik je hier heel mooi kan laten zien wat het
verschil is in de levels. Level 7 en 8 is nog in de fase van donker geel en level 9 is een
mooi helder licht geel.
De tweede foto laat het verschil zien tussen natuurlijk donker haar en natuurlijk licht
haar en een chemisch gekleurd haar. Het succes van jou blond zit niet enkel in het
zilverpapier, het geduld en de expertise van je kapper maar ook in de staat van je haar.
Daarom is het belangrijk dat je kapper alle informatie over je haar meekrijgt.
Ook wat er de laatste jaren gebeurd is met je haar.
Stel je hebt al 1 jaar of zelfs langer niet meer donkerder gekleurd maar je haar is lang.
Dan weet ik dat op de lengtes en punten nog resten van die verf in je haar zitten en dat
ik dus een verschil in ontkleuring ga krijgen tussen je natuurlijke haarkleur en je
eerder gekleurd haar. Ze zullen verschillend ontkleuren omdat ze te maken krijgen met
verschillende lagen van onderliggend pigment.
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TONERS en waarom we ze gebruiken!
We gebruiken toners om het ongewenste geel pigment te neutraliseren.
Dit kunnen we enkel met een toner omdat je haar NOOIT ASSIG verlicht.
We passen de toner aan aan jouw gewenste haarkleur. We mengen in de
toner dus verschillende pigmenten die een sterke neutraliserende werking
hebben op je geel pigment.
Wij bij GLOWINES maken je toner dus op maat en we gebruiken geen
standaard recept maar een unieke formule.
Een toner blijft gemiddeld 15 wasbeurten zitten.
Was daarom je haar niet te vaak want dat zorgt er voor dat je
onderliggend pigment snel terug te voorschijn komt.
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Waarom wordt mijn haar na verloop van
tijd terug geel ?
Nu je weet dat je haar NOOIT "ash" kan ontkleuren, besef je misschien
ook dat dit de reden is. Wanneer de toner, die we gebruiken om tegen te
tonen en die dus je onderliggend pigment gaat neutraliseren, vervaagt,
komt je onderliggend pigment naar boven. De intensiteit van het
onderliggend pigment is afhankelijk van het bekomen level van
oplichting.
Zoals al gezegd vraagt blond haar het meeste onderhoud om mooi te
blijven.
Net daarom is het belangrijk dat je om de 4 à 6 weken even langskomt
om je toner terug te laten opfrissen. Zo blijft je haar dus mooi blond en
gaat het niet vergelen of zijn glans verliezen.
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Wat kan een
zilvershampoo
betekenen voor
mijn blond haar?
Jarenlang hebben kappers en de media de
zilvershampoo gepromoot als dé
wondershampoo voor blondines, om je
haat mooi assig blond te krijgen en te
houden.

Mijn ervaring zegt: gebruik een zilvershampoo enkel om je HAARKLEUR te herstellen.
Vaak wordt gedacht dat een zilvershampoo de vaste shampoo is voor blondines. Als je
weet dat een bleach componenten uit je haar neemt, dan moet je die ook weer terug
brengen in je haar. Dit kan je enkel doen met een herstellende shampoo en conditioner.
Ik merk ook dat er vaak te agressieve zilvershampoos worden gebruikt door blondines.
Wanneer je zilvershampoo te fel gepigmenteerd is, zal deze doorslaan in je haar. Blauw
pigment is een dominant en groot pigment dat je haar zal VERDONKEREN. Dit geeft
die typische blauwe, grijze, matte schijn en verdonkert dus je blond. Door te veel
zilvershampoo krijg je dus niet een mooi en helder blond.
Gebruik een zilvershampoo ook niet op te geel, oranje haar. Het zal er enkel een
groenige gloed door krijgen.
Een zilvershampoo en conditioner zijn niet voedend, ze focussen zich enkel op
kleurbehoud en niet op herstel.
Ik ben wel voorstander om wekelijks je haren te wassen en te verzorgen met een
product dat je kleurbehoud garandeert.
Daarbuiten moet je als blondine echt een herstellende shampoo en conditioner of
masker gebruiken om de verloren componenten terug aan te vullen.
Kijk op de volgende pagina naar mij favorieten!
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Hoe onderhoud ik thuis mijn
blond?
Dit is de meest essentiele stap ,
maar ook de meest onderschatte
stap naar mooi blond haar

Haren die verlicht zijn door highlichts, balayage of full bleach service vragen het
meeste onderhoud. Er zijn componeten uit je haar gehaald waaronder lipeden,
mineralen en proteinen.
Dit moet dan ook in al je haarproducten terug te vinden zijn. Je gaat je blonde haren
dus met zeer specifieke producten thuis verder moeten gaan verzorgen als je dit niet
doet dan garandeer ik je dat je haar droger, stugger en minder handelbaar wordt.
Wij kappers gebruiken echt de beste producten op de markt om je haar tijdens het
bleach process te beschermen, maar jammer genoeg is dat niet voldoende. Je zal dit
thuis moeten verder zetten met je aangepaste haarproducten.

Wat is echt essentieel;
1. Herstellende shampoo en conditioner met de juiste lipeden, proteinen en mineralen
2. Een leave-in behandeling
Wat is sterk aan te raden
1. Een hittebescherming als je vaak de haren styled met warmte
2. Een haarmasker om 1 maal per week te gebruiken
Wat kan er later nog extra bijgenomen worden en behoord dus niet echt tot je vast
ritueel maar kan wel een mooie aanvulling zijn
1. Een haarolie
2. Een droogshampoo want hoe minder je de haren wast hoe beter voor je blond
3. Een droogconditioner
Je vaste schampoo en conditioner zal dus echt herstellend moeten om je haarkwaliteit
te garanderenm. 1 maal per week was je de haren met een zilvershampoo of een ander
product dat je kleurbehoud garandeert.
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BLOND
HEEFT
NOOD
AAN TLC
Zitten er in je blonde haren lijnen, vlekjes,
banden, rosse stukjes of is de kleur niet egaal?
Dan moeten we eerst een kleurcorrectie
toepassen. Dit krijgen we nooit in 1 sessie mooi.
Klant 1: iemand die bij ons kwam met een
duidelijke lijn tussen haar eigen kleur en het geel,
oranje, bruin, blond en wilde een mooi helder
blond.
Waarom had ze deze kleur? De vorige kapster
gebruikte geen folies en verdeelde het product
met een plankje, wat banden geeft en je nooit
een fris helder blond zal geven.
Klant 2 en 3 zijn gelukkig geen klanten die in mijn salon zijn geweest.
Maar als je haar er echt zo erg aan toe is, zijn je mogelijkheden heel
beperkt. Maar het is niet onmogelijk om na verloop van tijd naar een mooi
blond te evolueren. Uiteraard met heel wat tussenstappen.
Klant 3: Is een typische gekleurde blondine. Deze blondine werd gekleurd
met een vaste verhelderende kleur. Dit geeft een duidelijke uitgroei en
geen schakering in haar lengtes. Een vaste kleuring kan ook nooit zo licht
gaan als een ontkleuring. Voor een mooi helder blond heb je het juiste
product nodig en dat is bleach.
Klant 4 kwam voor het eerst bij ons met heel wat plekken en banden in
het haar. Bovendien waren haar haren niet mooi egaal gebleacht.
Met als resultaat dat ze een band fel geel blond had, dan een band vuil
donker blond en haar punten waren weer een stukje lichter maar alsnog
niet mooi.
Op de volgende pagina laat ik zien wat wij bij GLOWINES met klaten 1, 3
en 4 gedaan hebben en geef ik nog een paar mooie voorbeelden.
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Wij bij GLOWINES kunnen en willen je graag begeleiden in je
kleuringsproces. Sukkel je al enige tijd met je haarkleur en voel je je
niet langer happy met je kleur?
Maak dan een afspraak bij GLOWINES. Wij zijn gespecialiseerd in
haarkleuringen, balayage en highlights.
Neem alvast eens een kijkje op

GLOWINES.BE
facebook.com/Ines.VdJonckheyd/
instagram.com/glowines_niel/
pinterest.com/inesvanderjonckheyd/

