
Een plantenkleur, een mooie, gezonde keuze waarmee je jouw huid & haar 
en het milieu een groot plezier doet! In deze brief leg ik uit waar je rekening 
mee moet houden als je jouw haar laat kleuren met plantenkleur. 

Kleuren met planten is anders dan kleuren met chemische haarverf. We 
kunnen prachtige haarkleuren maken waarbij de ondergrond (de kleur die u nu heeft) het eindresul-
taat bepaalt. Kleuren met plantenkleur is als het maken van een maatpak. Soms hebben we 2 of 3 
kleurbeurten nodig eer we jouw perfecte kleur hebben gevonden en de kleur langer houdbaar blijft. 
De kleur moet “stapelen”, want laag op laag wordt de kleur intensiever en beter dekkend. 

Bij medicijngebruik/overgangsklachten is de pH-waarde van huid & haar vaak (wisselend) anders dan 
gemiddeld. Dit kan invloed hebben op het kleurresultaat. Dit is bij iedereen anders en niet van tevo-
ren te meten of te bepalen. 

100% natuurlijke kleuren hebben meestal een warme gloed maar hoeven echt niet oranje te zijn. 
Echt koele as of aubergine tonen zijn niet te maken met plantenkleur. Mooie neutrale tinten wel. 

Na het toepassen van een plantenkleuring, is het niet meer mogelijk jouw haarkleur lichter te ma-
ken! (m.u.v. lichtblonde plantenkleuren). Jouw haar zal namelijk groen worden als je het toch lichter 
laat kleuren. Wil je een lichtere haarkleur, dan zal je de plantenkleur helemaal uit je haar moeten la-
ten groeien totdat je weer jouw natuurlijke haarkleur terug hebt. Alléén haren waar géén plantenkleur 
in zitten kunnen lichter gekleurd worden. Houdt er rekening mee dat het uit laten groeien niet in 3 
maanden gebeurd is! Afhankelijk van de lengte van je haar kan het een paar jaar duren voor de kleur 
er helemaal eruit is. 

Laat je jouw haar toch lichter kleuren dan is het op eigen risico. Uit ervaring weet ik dat het extreem 
lastig is en het vele kleurbeurten kost om het groen (telkens opnieuw) weg te werken.  

Dit alles klinkt misschien erg ingewikkeld maar in de praktijk hebben we vooral hele mooie resultaten; 
haar dat snel opknapt, minder uitvalt, sneller groeit én geen hoofdhuidproblemen meer. En dat is 
waar we het voor doen!  

Ik wil je met deze brief op het hart drukken dat ik werk met een 100% plantaardige kleuring waar-
door we minder voorspelbare resultaten hebben dan met chemische haarverf. Het resultaat zal echter 
veel natuurlijker zijn (denk aan waterverf) dan met chemische verf en de kleur zal, zelfs als deze af-
neemt, levendig blijven. 

De haarverzorging thuis, is van grote invloed op de uitkomst en houdbaarheid van de kleur. De ver-
zorging en styling mag géén siliconen bevatten. Siliconen leggen een verstikkend plastic laagje om 
het haar waar de plantenkleur-pigmenten niet aan kunnen hechten. Ook sterke sulfaten dienen ver-
meden te worden omdat deze de kleur sneller laten vervagen.  

Kom je voor het eerst bij mij en heb je eerder producten met siliconen gebruikt? Dan kan het zijn dat 
ik eerst je haar siliconen-vrij moet maken d.m.v. een D-Tox behandeling.  

De juiste verzorgingsproducten heb ik voor jouw in de salon. Ik zal je laten zien welke producten voor 
jouw haartype geschikt zijn.  

Heb je nog vragen dan beantwoord ik ze graag voor je! 

Groetjes Esther 

Plantenkleuring 


