
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLEURING MENGVERHOUDING PEROXIDE INWERKTIJD 

Toon op toon  1:1 1,5% (5vol) 15/20 min 

Toon op toon 
tot 1 toon oplichten 

1:1 3% (10vol) 30 min 

1 tot 2 tonen 
oplichten 

1:1 6% (20vol) 30/35 min 

2 tot 3 tonen 
oplichten 

1:1 9% (30vol) 30/35 min 

3 tot 4 tonen 
oplichten 

1:1 12% (40vol) 30/35 min 

BLONDKLEURING MENGVERHOUDING PEROXIDE INWERKTIJD 

Toon op toon  1:2 1,5% (5vol) 
Naar gewenst 

resultaat 

Toon op toon 
 tot 1 toon oplichten 

1:2 3% (10vol) 30 min 

1 tot 2 tonen 
oplichten 

1:2 6% (20vol) 40 min 

2 tot 3 tonen 
oplichten 

1:2 9% (30vol) 45 min 

4 tot 5 tonen 
oplichten 

1:2 12% (40vol) 50 tot max 60 min 

BLONDEREN MENGVERHOUDING PEROXIDE INWERKTIJD 

Ontkleuring 50ml decoflash – 100ml peroxide 6% / 9% / 12% 30-50 min 

Highlights 25 ml decoflash – 50ml peroxide 6% / 9% / 12% 15-30 min 

Kleurremover 50 ml decoflash - 100ml peroxide 6% / 9% / 12% 20-40min 

Kleurwassing 
25ml decoflash – 50ml 3% 5ml 

shampoo  
3% 5-10 min 

PEROXIDE NOUVELLE 100ml/1000ml 
met 5 verschillende mogelijkheden: 

- 5 vol.   (1,5%) toon op toon; (enkel in 1000ml verkrijgbaar) 

- 10 vol. (3%) toon op toon tot 1 tint oplichten; 

- 20 vol. (6%) 1-2 tonen van oplichten; 

- 30 vol. (9%) 2-3 tonen van oplichten; 

- 40 vol. (12%) meer dan 4 tonen van oplichten. 
Zie hieronder de mengtabel 
 

PERMANENTE KLEUREN 

NOUVELLE COLOR 100 ML 
MENGVERHOUDING 1:1 

1. De gewenste toon van kleur kiezen en hierbij de kleurenkaart raadplegen. 

2. De meest geschikte oxiderende emulsie kiezen: 

            10 vol. (3%) toon op toon en donkere tinten; 

            20 vol. (6%) 1-2 tonen van bleken; 

            30 vol. (9%) 2-3 tonen van bleken; 

            40 vol. (12%) meer dan 4 tonen van bleken. 

3. Voorbereiding: Giet 50 ml (halve tube) van NOUVELLE COLORS in een bakje. Voeg 50 ml 

oxiderend product toe (10, 20, 30 of 40vol.). Meng goed tot je een homogene crème 

bekomt.  

4. Aanbrengen op droog en niet gewassen haar. 

5. Het haar verdelen in vier delen en hierbij een denkbeeldige lijn volgen van het voorhoofd 

naar de nek en een andere van het ene oor naar het andere. 

6. Het aanbrengen beginnen in de zone met het meeste wit haar. Indien er geen zichtbare 

verschillen zijn, beginnen van in de nek. 

7. Het mengsel verdelen met een kwast, op haarlokken met een dikte van ongeveer ½ 

centimeter. Het is belangrijk kleine haarlokken te nemen wanneer men de kleur aanbrengt 

met de blond serie, zodanig dat men een perfecte afzetting en verdeling van de kleur 

bekomt. De tijd van inwerking voor NOUVELLE COLORS bedraagt 30 minuten, 45 minuten 

voor de oplichtende kleuren/ blond serie.  

8. Het aanbrengen kan volledig zijn en dus geschikt voor het aanbrengen op natuurlijk haar, 

ofwel beperkt tot de wortels, in dit laatste geval wordt het product aangebracht als touch-up 

op de uitgroei. 

9. In geval van een touch-up het kleurmengsel alleen aanbrengen op de wortels (uitgroei) en 

op het einde van de inwerking van 30 minuten vervolgens emulgeren op de lengten en de 

punten gedurende nog 5 minuten. 

10. Ingeval men het product aanbrengt op natuurlijk haar, wordt het verdeeld op lengten en 

punten. Na ongeveer 15 minuten gaat men over tot het verdelen van het product op wortels 

en lengten. 

11. Voor het aanbrengen op de uitgroei (touch-up), wordt het product alleen aangebracht op 

de wortels, waarbij ook wel de staat van lengten en punten in aanmerking komt. 

12. De dosering van de mixtinten is gebaseerd op de “Regel van 13”: dertien min de hoogte 

van de gewenste toon. Het zo bekomen resultaat zal de hoeveelheid van de kleurversterker 

zijn die moet gemengd worden met de kleur. Voorbeeld: 13 – 7,66 = 6 gr kleurversterker. 

 

BIJ DE BLOND SERIE IS DE  

MENGVERHOUDING 1:2 

900/11/12/90. -SERIE 

 

 

BLONDEER DECOFLASH & MONODOSE  
De poeder verlicht het haar tot wel 7 tinten en is geschikt voor zowel natuurlijk als gekleurd haar. Om de 

schitterende blonde tint op het haar aan te brengen is het belangrijk dat je de Nouvelle Decoflash mengt met de 

Oxycrème 10vol (3%), 20vol (6%), 30vol (9%) of 40vol (12%).  

Decoflash bestaat in potten van 500gr en de refill zakken van 500gr 

en monodose zijn 25 gram verpakking. 

Zie hieronder de tabel voor de mengverhoudingen en inwerktijden 

TRUE SILVER SHAMPOO     250ml/1000ml 
Breng aan op wit haar, zeer licht ontkleurd haar of gekleurd haar om ongewenste gele reflecties 

voorzichtig te verminderen. (toonhoogte 10-wit/grijs) 

 

ORANGE KILLER SHAMPOO        250ml/1000ml 
Neutraliseert koper / oranje / rode tinten met een onmiddellijke tonificerende werking.  

TIP: toegepast op wit en volledig ontkleurd haar geeft een geweldig ijzig blauw effect. 

(toonhoogte 5-8) 

 

YELLOW KILLER SHAMPOO   250ml/1000ml 
Dit is de shampoo voor geblondeerd, blond en grijs haar. Het neutraliseert gele reflecties met 

een snelle tonerende werking. De Nouvelle Yellow Killer shampoo zorgt ervoor dat mooie 

blondkleuren zoals, ijs, as, grijs en blonde tonen langer behouden blijven. (toonhoogte 7-9) 

 

YELLOW KILLER MASK 250ml 
Neutraliseert geel waardoor het haar zacht en glanzend blijft. Ideaal voor geblondeerd, blond en 

grijs haar. (voor elke toonhoogte)  
 

GEBRUIKSWIJZE 

De juiste hoeveelheid aanbrengen en op een gelijkmatige manier verdelen, zachtjes masseren 

en laten inwerken op basis van de gewenste schijnen, vervolgens spoelen. 

 
 

 

EERSTE HULP 

In geval van vergiftiging contact opnemen met een Antigifcentrum. VOORAFGAANDE TEST VAN DE HUID 

Om te kunnen bepalen of het gaat over een allergie of een overgevoeligheid, moet men de 

voorafgaande patch test uitvoeren. De volgende test moet uitgevoerd worden 24 uren vóór iedere 

aanbrenging. 

1. Met water en zeep een plek met een diameter van ongeveer 2,5 cm wassen aan de binnenkant van 

de elleboog of achter het oor op de haarlijn. De plek deppen met watten. 

2. Een oplossing bereiden waarbij in gelijke delen 

PEROXIDE NOUVELLE en de correcte te gebruiken tint moeten gemengd worden. 

3. Het mengsel aanbrengen op het betrokken gedeelte gebruikmakend van een wattenstaafje. 

4. Laten drogen. Niet bedekken en niet aanraken gedurende 24 uren. 

5. De plek van de test onderzoeken na verloop van 24 uren. Indien er geen enkele reactie is opgetreden, 

kan men overgaan tot het kleuren. 

6. NIET GEBRUIKEN indien er een van de volgende symptomen optreedt: brandwonde, jeuk, zwelling, 

uitbarsting, irritatie, roodheid of een abnormale reactie. Indien een of meerdere symptomen op gelijk 

welk ogenblik binnen of buiten de plek van de test optreden, wijst dit erop dat de persoon allergisch of 

overgevoelig is aan de tint. De patch test onmiddellijk verwijderen en de plek zorgvuldig wassen met 

water en zeep. Bovendien mag het product niet worden aangebracht indien de hoofdhuid snijwonden, 

schaafwonden, huiduitslag of open wonden. 

staat vertoont. 

REV UP COLOR MASK/ KLEUROPFRISSER 

In één enkel gebaar drie handelingen, de kleur doen herleven, herstructureren en de 

schoonheid van het haar verbeteren. In een herstructurerende en hydraterende basis worden 

gemicroniseerde pigmenten met een hoge-resolutie kleur gecombineerd. 

GEBRUIKSWIJZE 

Nadat men het haar heeft gewassen, kunt u op het handdoek droog haar, het gewenste 

revitaliserend masker aanbrengen, kammen en laten inwerken gedurende 5 tot 15 minuten 

naargelang de gewenste intensiteit van de schijnen en de graad van porositeit van het haar. 

Overvloedig spoelen en eventueel afsluiten met de Color shampoo en verzorgen met een 

conditioner. 

WAAROM NOUVELLE COLOR 

• 115 Nuances 

• 100ml tube 

• 100% dekking van grijs haar 

• Prachtige glans 

• Perfecte houdbaarheid 

• De n°1 haarkleuring prijs kwaliteitsverhouding 


