Nu is er een
revolutionair systeem
dat je de mogelijkheid
geeft om van
look en kleur te
veranderen wanneer
jij dat wil!

MET
kan je look en kleur
veranderen op een
geheel natuurlijke en
zachte manier

is een progressieve
depigmentatiegel met een
innovatieve formule, ACTIVE
WHITE SYSTEM.
De nieuwste generatie molecule
die in staat is om cosmetische
pigmenten op te lichten en te
verminderen, terwijl het
tegelijkertijd glans geeft aan de
haarschacht.

DEPIGMENT GEL
(heeft een gel-achtige textuur, met een pHwaarde van 10.30 tot 11.30)

+
ACTIVATING MILK
Eenmaal gemengd ontstaat er een zachte
gel-achtige massa die de haarschacht
opent en die mild en gelijkmatig zowel op
het natuurlijke als op het kunstmatige
pigment inwerkt zonder de structuur te
veranderen.

Licht tot 2,5
kleurhoogtes op
en kan tot 3 keer op
één dag worden
gebruikt voor een
depigmentatie in
fasen.

WANNEER GEBRUIKEN?
 Gedeeltelijke depigmentatie: cosmetische
kleurverandering van donker naar lichter
 Totale depigmentatie: verwijdering van kleur op
de lengtes om deze voor te bereiden voor de
nieuw gewenste kleur
 Correctie van een ongewenste kleur
 Verwijdering van een teveel aan kleur

WAT IS DEPIGMENTATIE EIGENLIJK?
PIGMENT OUT is een nieuwe technische service
die het mogelijk maakt om cosmetische kleur
uit het haar te verwijderen op een milde
manier. Deze service wordt gebruikt om
ongewenste reflectie te verwijderen die wordt
veroorzaakt door eerdere kleuringen, of door
een teveel aan kleur.
In het verleden werd dit doel bereikt door terug te grijpen op blondeerproducten
die, zoals we weten, niet alleen de cosmetische pigmenten verwijderen, maar ook
de natuurlijke pigmenten, waardoor er kleurbanken ontstaan vanaf de haarwortel
tot de lengtes en de uiteinden.
Geblondeerd haar is broos en moeilijker bloot te stellen aan verdere behandelingen.

De depigmentatiegel is veel zachter dan blondeermiddel, omdat het minder
alkalisch is, werkt met een minder grote invloed op het haar, dat daardoor in balans
en glanzend blijft.

Waarom PIGMENT OUT gebruiken? 8 goede redenen
1. Geeft je de mogelijkheid om
van LOOK en KLEUR te
veranderen wanneer jij dat wil.
Op deze manier kan je de
modetrends goed volgen.

2. Je kunt het GEBRUIK VAN
BLONDEERPRODUCTEN
VERMIJDEN die soms voor dit
doel te agressief zijn.
too aggressive for
3. MET RESPECT VOOR DE HAARVEZELSsometimes
en mild voor natuurlijk haar.
this type of service.
De depigmentatiegel is veel zachter dan blondeerproducten,
omdat het minder alkalisch is, werkt met een minder grote invloed
op het haar, dat daardoor in balans en glanzend blijft.

Waarom PIGMENT OUT gebruiken? 8 goede redenen
4. Kan TEGELIJKERTIJD INWERKEN op
de haarlengtes, terwijl er op de
aanzet kleur wordt aangebracht.

5. Zorgt voor behoud van elasticiteit,
glans en een EEN EGALE KLEUR van de
aanzet tot aan de punten.

6. Het product is EENVOUDIG IN GEBRUIK en de WERKING ervan is
GOED TE CONTROLEREN.

7. Dankzij de crème-achtige textuur gemakkelijk aan te brengen.
8. GEURLOZE behandeling die de depigmentatie-service gedurende
de gehele posetijd veraangenaamt.

DE VERPAKKING VOOR 1 BEHANDELING:
• 1 Depigment Gel 60 ml fles

+
• met Activating Milk – 100 ml fles

+
• Gebruiksaanwijzing met specificatie t.a.v.
oplichtniveaus

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Meng 60 ml Depigment gel met 100 ml Activating Milk in een niet-metalen
kommetje en meng met een kwast tot een witte en compacte gelatine
ontstaat.

2. Trek handschoenen aan en verdeel een royale hoeveelheid van het
product op kleine lokken met een kwastje over droog, ongewassen haar.
3. Begin aan de uiteinden, en vervolgens richting uitgroei, om de aanwezige
haarverf te verwijderen.
4. Masseer eerst alle haarsecties van de punten richting hoofdhuid, dan
normaal, om de werking van het product te optimaliseren.
5. Inwerktijd: 35-45 minuten zonder een warmtebron.

6. Spoel zorgvuldig met warm water. Zorg ervoor de hoofdhuid niet te
irriteren. Was het haar met een milde shampoo.
7. Dep het haar handdoekdroog. Breng een zuur pH-masker aan, speciaal
geschikt voor na het kleuren. Dit om de haarschachten goed te sluiten en
het haar te laten glanzen.

OPLICHTNIVEAUS
De oplichtniveaus van het Depigment System zijn afhankelijk van het
volgende:
• de kleurhoogte van de haarverf die moet worden opgelicht
• hoe poreus is het haar
• de intensiteit van de aanwezige pigmenten
• posetijd
Het minimum oplichtniveau varieert van een halve kleurhoogte tot
een maximum van 2,5 kleurhoogte.
STARTKLEURHOOGTE

OPLICHTRESULTAAT
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Bij vertrek van kleurhoogte 1 of 2 (zwart of bruin),
eenmaal, is het resultaat nauwelijks zichtbaar.
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Kleurhoogte halve tint
Kleurhoogte van halve tot 1 tint
Kleurhoogte van 1 tot 1,5 tint
Kleurhoogte van 1 tot 1,5 tint
Kleurhoogte van 1,5 tot 2 tinten
Kleurhoogte van 2 tot 2,5 tint

