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KLEURCORRECTIES
Al je vragen over kleuricorrectiesjn in dit magazine
gebundeld.

KLEURCORRECTIE
WANNEER SPREKEN WE OVER EEN
KLEURCORRECTIE?
Hey,
Ben jij niet tevreden van je huidige haarkleur?
Zit je met een kleur die te donker, te licht of totaal niet is zoals jij het
graag zou willen?
Misschien heb je dan nood aan een kleurcorrectie.
Maar wanneer spreken we nu van een kleurcorrectie?
1. Als je haar donker gekleurd is en je wil graag verlichten.
2. Als je haar rood of een rode gloed heeft en je wil gaan verlichten.
3. Als je volledig blond gekleurd bent en je wil overstappen naar
highlights of balayage-technieken.
4. Als je blond haar een gele of oranje gloed heeft.
5. Als je banden, plekken of lijnen in je haar hebt zitten van vorige
behandelingen.
6. Als je uitgroei een warme gloed heeft.

Zoals je zelf opmerkt zijn er heel wat verschillende vormen van
kleurcorrecties mogelijk.
Daarom is het belangrijk dat we telkens onze techniek aanpassen aan wat
jouw gewenste eindresultaat is.
Een kleurcorrectie vraagt enorm veel expertise van je kapper, we kunnen
vaak spijtig genoeg je haar niet in 1 behandeling omtoveren naar wat
voor jou een ideale haarkleur is.
TIMELESS STYLE
Daarom werken wij bij GLOWINES met een stappenplan, waarin we samen
gaan kijken naar wat er mogelijk is en in hoeveel behandelingen.

ARMAND DE WEERDTSTRAAT 25
2845 NIEL
+32 479 28 19 53

MARCH 2020, VOL. 5

VAN ZWART HAAR NAAR ....
Wat mag en kan ik verwachten van een kleurcorrectie?
Wij bij GLOWINES snappen dat jullie niet dezelfde kennis delen als ons, daarom
vinden wij het super belangrijk dat we jullie hier in begeleiden. Zo kunnen we er
voor zorgen dat je buitenstapt met een realistisch beeld van wat er allemaal
mogelijk is.

1. Haar dat gekleurd is heb je permanent omgevormd naar de gekozen
haarkleur. Op dat moment bestaat je natuurlijke haarkleur niet meer.
2. Wanneer we de haren gaan verlichten komt er altijd warmte naar boven in je
haarkleur. ALTIJD EN BIJ IEDEREEN!!!!!
3. We kunnen je haarkleur niet veranderen door er simpelweg een andere kleur
over te zetten.
4. We kunnen je haar niet in 1 stap assig blond krijgen.

PAGE 03

Lets talk chemistry and hair color.
Kijk eens even op de kleurkaart hierboven.
Links staan de natuurkleuren. Welke natuurlijke haarkleur heb je?
Kies jou natuurlijke haarkleur en steek gewoon over naar de rechterkant, blijf op
dezelfde hoogte als je natuurlijke haarkleur.
Zo, je komt uit op je natuurlijk onderliggend pigment dat je niet ziet tot je het
oplicht. Iedereen heeft onderliggende pigmenten, hoe donkerder je bent hoe
warmer je onderliggend pigment is.
Zelfs blondines hebben een warm onderliggend pigment. Dit is pure wetenschap,
je hebt niet meer of minder warm pigment als iemand anders. Iedereen heeft
onderliggend warm pigment dat niet meeteen zichtbaar is.
Een onderliggend pigment komt pas te voorschijn als je de haren gaat verlichten.
Zelfs met 1 tintje verlichting zal je haar warmer zijn dan op je natuurlijke basis.
Dus als we je natuurlijke haarkeur verlichten moeten we rekening houden met je
onderliggend pigment,
MAAR ALS JE HAAR AL GEKLEURD IS MOETEN WE REKENING HOUDEN
MET MEER DAN 1 LAAG AAN WARM PIGMENT.
1. Je eigen onderliggend pigment
2. Het onderliggend pigment van de haarkleur die op je haar zit
3. Plus nog eventuele extra lagen van andere kleuringen die je in het verleden
hebt laten zetten.
We moeten dus laag per laag niet enkel het zichtbaar pigment maar ook het
onderliggend pigment gaan verwijderen.
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haarkleur
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onderliggend
pigment

natuurlijke haarkleur

gekleurd haar
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VAN ZWART HAAR NAAR ....

warmte

Nu je weet dat je altijd rekening zal moeten houden met warmte en onderliggende
pigmenten voel je de bui al hangen.
Je zal als je van donker naar licht wil altijd een periode moeten rondlopen met
een warmere, lichtere haarkleur.
Deze hoeft niet lelijk te zijn, denk aan kastanje, auburn en omarm even deze
fase.
In de tweede fasen kunnen we gaan spelen met lichtere kleuren die nog steeds
warmte bevatten maar dan eerder in de termen van honing en karamel.
In de laatste fase kunnen we pas echt beginnen spreken van minder warme
tinten, zoals (licht)beige.
Meestal heeft een kleurtransformatie minstens 4 sessies nodig om in de blonde
fase te geraken.
Wij bij GLOWINES zien dat graag gebeuren in fases van 3 maanden.
vb : fase 1 januari
fase 2 maart/april
fase 3 juni/juli
fase 4 oktober/ november
Het stappenplan is volledig afhankelijk van je haarkwaliteit en budget.
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HOE GAAN WE TE WERK?

WE MAKEN EEN STAPPENPLAN OP!
Het is super belangrijk dat we weten wat er allemaal is gebeurd met je
haar. Wanneer je iets niet meldt komt het toch naar boven tijdens het
verlichtingsproces. Het onderliggend pigment vertelt alles. Hoe meer jij
ons kan vertellen, hoe beter je eindresultaat.
Weet ook dat alles jaren in haar blijft zitten. Is het er niet afgeknipt dan zit het
er nog steeds. Kleurpigmenten was je er niet uit, ze verlichten enkel door
invloed van water en zonlicht, wat ze dus ook weer die warme(re) gloed geven.

Een kleurtransformatie vraagt veel kennis van je kapper en jij moet ons
je haar toevertrouwen.
Wat wij beloven!
1. We gebruiken enkel de beste producten
2. We gebruiken altijd Olaplex of een andere "bond builder".
3. We zien er constant op toe dat je haarkwaliteit verzekerd blijft.
4. We blijven ons herscholen zodat we ons 100% kunnen geven.
5. We bespreken de prijs op voorhand. Geen verrassingen aan de kassa.
6. We kunnen het stappenplan volledig aanpassen aan je budget, zodat
jij een realistische en betaalbare haarkleur krijgt.
7. Laat de kwaliteit van je haar de gekozen behandeling niet toe, dan
zullen we ook niet starten.
Wat we verwachten van jou?
1. Geduld
2. Eerlijkheid

TIMELESS STYLE

3. Dat je thuis je haar blijvend ondersteunt met de voorgestelde
producten.
Dit is een proces dat wij als kappers niet alleen tot een goed eind
krijgen. Wij zullen dit samen moeten doen. Wij in het kapsalon, jij thuis
onder de douche.
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Stappenplan fase 1
Wauw vandaag starten we aan je stappenplan, we gaan je haar omvormen
naar een andere kleur. Ben je er klaar voor
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Stappenplan fase 2
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Stappenplan fase 3
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Stappenplan fase 4
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Reminder
No Risk No Magic

Let's do it.

I'm on it!

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/

