Gebruiksaanwijzing Soopie Henna Bar
Wat heb je nodig?
Henna Bar (‘s)
Warmte muts
Lepel
Handschoenen
Handdoek
Au Bain Marie pannetje of schaal
Haarverfkwast
Grove kam
Haarclips
ca 100 ml heet (bron-) water per Henna Bar

1.

Was je haar goed met een siliconenvrije shampoo.
Gebruik hierna géén conditioner! Het is belangrijk dat je haren goed schoon zijn en vrij van
siliconen.
De Henna pasta mag op zowel handdoekdroog als droog haar aangebracht worden.

2.

Breek de Henna Bar in stukken en smelt de Bar al roerend op de Au Bain-Marie manier.
Dit duurt 2-4 minuten. Niet in de magnetron!!

3.

Als de Bar gesmolten is, roer je er ongeveer 100ml heet water door.
Goed doorroeren, het mengsel moet uiteindelijk lijken op dikke vla.

4. Breng het Henna mengsel aan op het schone haar.
Zorg dat de pap warm blijft tijdens het opbrengen. Pap de haren goed in.
5.

Pak het haar samen boven op je hoofd en zet de douchemuts op.

6. Laat dit intrekken;
- Ben je van nature roodharig en wil je deze kleur op een natuurlijke manier opfrissen met de
Henna Bar ‘Foxy’, dan volstaat een half uur.
- Voor overige haarkleuringen geldt 1-4 uur voor een intensiever resultaat.
- Wil je grijs haar of een grijze uitgroei kleuren, hou dan minstens 4 uur aan.

7.

Spoel zeer goed uit met behoorlijk warm water en was je haren goed met een milde natuurlijke
shampoo.

8. Spoel eventueel na met een appelazijn spoeling om de haarschubben mooi te laten sluiten en de
laatste resten van de Bar te verwijderen.
9. Tot slot zorgvuldig uitspoelen met lauw/ warm water.
Laat de kleuring 2 à 3 dagen fixeren en oxideren door je haren tenminste 3 dagen niet te wassen.
Ga je direct nóg een kleuring doen om de kleur te ‘stapelen’, gebruik dan géén conditioner. Spoel het haar
zorgvuldig schoon en maak het handdoek droog. Breng vervolgens meteen de volgende kleuring aan in het
haar.
Laat je haar drogen aan de lucht of föhn het met handwarme lucht droog. Vermijd hitte en
stylingapparaten.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website: www.soopie.nl of www.hennabars.nl

