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HAARKLEURINGEN
Al je vragen over haarkleuringen zijn in dit
magazine gebundeld.

HAARKLEURINGEN
BALAYAGE, HIGHLIGHTS, KLEURING, TONER

Hey,

Heb jij ook moeite met het vinden van je ideale haarkleuring?
Heb je te veel koperpigment in je haar waardoor je haar altijd warmer van
kleur wordt? Vergeelt je blond heel snel? Of weet je soms niet goed hoe je
het allemaal moet uitleggen aan je kapper?
Ik help je graag verder.
Wij bij Glowines zijn gespecialiseerd in haarkleuringen, highlights en
balayage. Na 20 jaar ervaring is de tijd rijp om jullie mijn ultieme tips mee
te geven, zodat jij met de nodige kennis van zaken naar je kapper kan
stappen en mee kan praten over je gewenste haarkleur.
Maar wat zijn nu juist de verschillen en waar moet je dan allemaal
rekening mee houden als je morgen terug in de kapperstoel zit?
In dit magazine leg ik je uit:
1. Welke verschillende haarkleuringen bestaan er?
2. Hoe is ons haar opgebouwd?
3. Hoe reageert ons haar op de verschillende haarkleuren?
Als laatste beantwoord ik enkele belangrijke vragen over haarkleuringen
en geef ik tips hoe je problemen kan vermijden.
Veel van wat hieronder nog volgt kan je ook bekijken in dit leuke filmpje.
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Welke types haarkleuringen zijn er?
We kunnen 3 verschillende haarkleuringen onderscheiden.
1. Toners & glazing leggen een extra laagje over de buitenste laag van je haar. Deze spoel je er
dus gewoon terug af en blijven ongeveer 15 wasbeurten zitten. Toners worden typisch
gebruikt na een bleach-service of om je gekleurde lengtes op te frissen. Ze brengen geen
beschadiging aan je haar waardoor je ze onbeperkt mag gebruiken.
2. Vaste kleuringen worden gebruikt om je grijze haren te dekken of om 2 tintjes lichter te
gaan tegenvoer je natuurlijke haarkleur of tot 9 tinten donkerder. Deze kleuring is definitief
en moet uitgroeien. Bij vaste kleuringen zal je eigen melanine worden omgevormd naar de
gekozen kleur. We voegen dus een component toe die ook weer niet schadelijk is voor je
haar.
3. Bleach wordt gebruikt bij iedereen die lichter wil gaan. Ze worden typisch gebruikt bij
highlichts, balayage en full bleach services. Hier spreken we eerder van ontkleuren i.p.v.
kleuren. We gaan je haarkleur permanent veranderen en dit moet net zoals een vaste
kleuring uitgroeien. Bij bleach nemen we componenten uit je haar weg. Daarom moet
bleach echt door een professional gedaan worden. Een bleach service beschadigt je haar en
vraagt een goede kennis van zaken en een aangepaste thuisverzorging.
Daarom dat wij er in het kapsalon altijd op hameren om niet zelf thuis aan de slag te gaan met
bleach. Toners en kleuringen kan je wel perfect zelf doen.
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Okay girls, let's talk Chemistry & Color

Om straks alles goed kunnen begrijpen moeten we door dit ietwat saaier gedeelte, No worries,
ik probeer het luchtig te houden.
Je haar is opgebouwd uit drie lagen
1. Haarschubben: de buitenste laag van je haar, die als dakpannen op je haar liggen en
beschermen tegen alle invloeden van buitenaf.
2. De cortex ligt net onder de haarschubben. Hier leven je pigmenten die je natuurlijke
haarkleur bepalen.
3. De kern -is het middelpunt van je haar hier- waar al je bouwstenen zoals proteinen,
mineralen en lipiedes zitten.
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Wist jij dat IEDEREEN warm pigment in zijn haar heeft?
In de cortex leven je haarpigmeneten, melanines genaamd.
Wist je dat IEDEREEN warm pigment in zijn haar heeft?
Onze haarkleur wordt bepaald door 3 primiere kleuren: blauw, rood en geel.
Als je evenveel rood, blauw en geel mengt dan krijg je bruin. Als je er meer blauw aan
toevoegt wordt het donkerder (zwarter) en hoe meer geel je er aan toevoegt hoe lichter
(blonder) je haar zal zijn.
Het blauwe pigment is het grootste pigment in korrelgrootte en maakt je haarkleur dus
donkerder. Hoe meer blauw in je haar hoe donkerder je haar van nature zal zijn.
Het geel een rood pigment zijn opmerkelijk kleiner van vorm maar daarvan heb je er dus veel
meer. Hou dit even in je achterhoofd.
Nu we weten dat we allemaal rood, blauw en geel pigmenten hebben, kan ik jullie uitleggen
wat er juist gebeurt in je haar tijdens een kleuring of ontkleuring.

PAGE 01

ELKE HAARKLEUR
VERVAAGT WARM
NU WORDT HET DUS PAS ECHT
BOEIEND

Ben jij grijs en wil je je grijze haren weg kleuren of vind je jouw eigen haarkleur niet
mooi? Dan kan een kleuring je redder zijn.
Maar je merkt dat het gekleurde deel altijd een warme schijn heeft of krijgt na verloop van
tijd?
Dit is de reden:
Om je haar permanent te kunnen veranderen naar een andere kleuring gaan we eerst de
schubben van je haar moeten openen, want we moeten tot in de cortex van je haar geraken.
Daar gaat de kleuring je eigen pigment veranderen naar de gekozen kleur.
Wist je dat we daarvoor een deel van je natuurlijk blauw pigment moeten opofferen?
Je rood en geel pigment blijven over en nemen de bovenhand. Ze worden aangevuld met het
nieuwe chemisch pigment.
Maar elke haarkleur vervaagt met het wassen en de invloed van de zon, en dan komt plots
je onderliggend pigment, geel en rood, te voorschijn. Dit geeft je die typische warme gloed.
Je kan daarom nooit je haar lichter kleuren en meteen een assige eindresultaat
verwachten. Wil je die warme gloed zo weining mogelijk zien dan kies je best voor een
donkerdere haarkleur dan je eigen haarkleur.Waarom een donkerdere haarkleur? Heel
simpel het bevat meer blauw pigment.
Wist je dat de zon op je natuurlijke haarkleur net dezelfde chemische reactie heeft dan een
haarkleur. Als je iemand met een natuurhaar ziet zal je merken dat haar uitgroei
donkerder en assiger is dan de kleur van haar lengtes en punten. Die zullen lichter en
warmer zijn omdat ook de zon je blauw pigment kan wegnemen. Hoe minder blauw
pigment er dus in haar overblijft hoe lichte je haar zal zijn maar ook hoe warmer je haar
zal worden.
Zelfs blonines hebben hier last van, ook blond haar wordt warmer van kleur.
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Kijk eens even naar je eigen haarkleur. Welk nummer zou je hebben?
Stel je zit op nummer 6, dan is je onderliggend pigment wanneer we gaan verlichten altijd
licht oranje. We willen bijvoorbeeld mooi "ash blonde". Dat kunnen we pas bekomen als we
je haar tot een nummer 9 of liefst 10 krijgen.
Dan moeten we dus nog door fases 6,7,8 en 9 geraken om tot een mooie 10 te komen. Dit
vraagt de nodige kennis van je kapper om dit tot een goed eind te laten komen.
Stel je hebt donkerbruin en je wilt naar lichtbruin. Kijk eens op de tabel wat er dan
gebeurt. Bam, je haar heeft nu een onderliggend pigment dat bestaat uit rood en koper.
Je kan dan ook niet verwachten dat je kleur niet warm zal worden. Die warmte zit
namelijk al van nature in je haar.
Gelukkig kan een goede kapper met voldoende kennis van haarkleuringen je hierin
begeleiden.
Net daarom maken we bij Glowines geen recepten maar formules. Wij geloven niet in
standaard recepten, wij maken voor jou een unieke formule. Dat is net onze sterkte en dat
onderscheidt ons van andere kappers.
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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 highlichts.
Neem alvast eens een kijkje op
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