
  

DIY GreenLeaf plantenkleuring van Rodolphe & Co 
 

   
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

Was je haar voor het aanbrengen van de plantenkleuring met een organic gecertificeerde shampoo, 
zie bijgeleverde sample met R&C light hydratation shampoo.  
 
Kook een ruime hoeveelheid water (vermindert de kalk in het water) en laat deze afkoelen. 
Open het plastic zakje en schud de poeder in een kom (gebruik geen metalen kom). 
Voeg het warme water aan de poeder toe en meng dit tot er een crème ontstaat. 
Let op: hoe warmer het water, hoe warmer het eindresultaat zal zijn.  
Wil je minder warme? Gebruik dan lauw water. 
 
Mengverhouding: 
50 gram poeder = 170ml warm water.  (1 : 3,5) 
Gemiddeld is 50 gram afdoende voor de uitgroei en vorige kleuring, dus ongeveer 3 à 4 cm vanaf de 
scalp.  
Brengt het product direct aan op handdoek droog haar. 
Wees bij de lichtere en beige blonde kleuren voorzichtig bij de slapen, enkel de uitgroei meenemen 
als deze de neiging hebben warm uit te slijten. 
 
Als de lengten/punten opgefrist dienen te worden, kan je deze halverwege of de laatste 15 minuten 
van de inwerktijd insmeren. De kleur zal op het eerder gekleurde haar intensiever en donkerder 
kleuren, dus niet aanbrengen op de delen die nog goed van kleur zijn. 
 
Bedek het haar met het bijgeleverde plastic mutsje en de bio handdoek eromheen.  
Jouw persoonlijke inwerktijd staat op het zakje vermeld.  
De inwerktijd is gemiddeld tussen de 40-60 minuten.    
30-40 min. Blonde tinten |  50-60 min. Bruine tinten  | 60-90 min. Warme en donkerbruine tinten. 
Let op: Hoe langer de inwerktijd, hoe intensiever en/of donkerder de kleur zal zijn. 



Spoel het haar zeer grondig uit met warm water en knijp het haar handdoek droog.  
Verdeel daarna een kleine hoeveelheid hydratation haarmasker, zie bijgeleverd sample door de 
haarlengten om het haar extra te hydrateren en qua geur lekker op te frissen.  
Laat dit als een leave-in in het haar zitten of spoel het enkel bij fijn slap haar heel kort uit. 
. 
Wacht 72 uur alvorens het haar met een shampoo te wassen. Hierdoor hecht het pigment beter. 

 

Heb je verder nog vragen, neem gerust contact met me op  via WhatsApp: 0623485152. 

Veel succes met jouw DIY GreenLeaf plantenkleuring! 

 

Warme groet, 

Tjitske 

Natural HairDo 

 

 

 

 

 

   

  
  


