KOLESTON PERFECT

INNOSENSE
WELLA THE HEART OF HAIRDRESSING
www.wella.nl
www.facebook.com/WellaProfessionalsNederland

A NEW AGE OF

Nieuw: Koleston Perfect Innosense is een permanente haarkleuring speciaal ontwikkeld
om het risico op het ontwikkelen van een allergie te verminderen.* Een revolutionaire
innovatie op het gebied van beauty en gezondheid.

WAT IS ER NIEUW AAN?
Enige haarkleurmerk met de
NIEUWE ME+ haarkleurmolecule.*
Speciaal ontwikkeld om het risico op
het ontwikkelen van een allergie te
verminderen.*
20 rijke, levendige onderling
mengbare nuances voor een breed
spectrum aan kleurservices.
NIEUW 0/0 Special Mix CLEAR
TONE om de intensiteit van andere
nuances te personaliseren.
Special Mix voor expressievere
kleurresultaten.
Milde geur van zachte zomerbloesem.

Geaccrediteerd door de European Centre for Allergy
Research Foundation. Het eerste ECARF keurmerk ooit
voor een permanente haarkleuring met 100% grijsdekking en tot 3 niveaus oplichting.
www.ecarf.org

*Ook al is het risico op het ontwikkelen van een allergie verminderd, er bestaat nog steeds een kans op een allergische reactie die ernstig kan zijn. Voer altijd een allergietest
uit 48 uur voorafgaand aan elke kleuring. Volg nauwkeurig de veiligheidsinstructies en raadpleeg www.wella.com/innosense. Kleur het haar van de klant niet als deze eerder
een allergische reactie na een haarkleuring heeft gehad.
ME+ zit in Pure Naturals, Rich Naturals en Deep Browns van Koleston Perfect Innosense.

HOE HET WERKT?
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T-cellen controleren alles wat ons lichaam
binnenkomt op mogelijk gevaar, zoals
bacteriën en virussen.

Zo ontstaan in zeldzame gevallen haarkleurallergieën, meestal veroorzaakt door twee
kleurmoleculen: p-phenyleendiamine (pPD)
en p-Toluenediamine (pTD). pTD en pPD
zijn haarkleurmoleculen die veelvuldig in
haarkleuringen worden gebruikt om hun
geweldige levendigheid, duurzaamheid en
dekking van de kleur.

T-cell
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Wanneer T-celreceptoren een mogelijk gevaarlijke stof
detecteren, activeren ze het immuunsysteem van het
lichaam en treedt er een immuunreactie op. Maar soms
hebben T-cellen het mis en worden onschadelijke stoffen
aangezien voor gevaarlijk met als gevolg een immuunreactie. Dit is wat er gebeurt als er een allergie ontstaat
bij mensen die voorheen niet allergisch waren, zoals bij
noten- of andere voedsel- of cosmetica-allergieën.

Gedurende 20 jaar hebben Wella Professionals
wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe ze een
molecule konden ontwikkelen met een kleiner risico
op het ontstaan van een allergie* met volledig
behoud van kleurprestaties.
Nu hebben ze de oplossing gevonden: de revolutionaire nieuwe haarkleurmolecule ME+, die nog steeds
het moleculedeeltje bevat dat verantwoordelijk is
voor kleurlevendigheid, duurzaamheid en dekking,
maar dat een aangepaste vorm heeft zodat deze niet
zo makkelijk op de T-cellen past. En dus is er een
verminderd risico op het ontwikkelen van een
allergie*. Zo eenvoudig en toch zo briljant.

*ME+ zit in Pure Naturals, Rich Naturals en Deep Browns van Koleston Perfect Innosense.

Ook al is het risico op het ontwikkelen van een
allergie verminderd, er bestaat nog steeds een kans
op een allergische reactie die ernstig kan zijn. Voer
altijd een allergietest uit 48 uur voorafgaand aan elke
kleuring. Volg nauwkeurig de veiligheidsinstructies en
raadpleeg www.wella.com/innosense. Kleur het haar
van de klant niet als deze eerder een allergische
reactie na een haarkleuring heeft gehad. Koleston
Perfect Innosense is niet bedoeld voor personen die
reeds een haarkleurallergie hebben. Personen die ooit
een allergische reactie hebben gehad op een haarkleuringrediënt, zoals pTD of pPD, kunnen niet met
Koleston Perfect Innosense worden gekleurd.

KOLESTON PERFECT INNOSENSE
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CLEAR-/
SPECIAL MIX TONES
Mix: nuance + nuance

Mix: nuance + Clear Tone (0/0)

Mix: nuance + Special Mix Tone

ADVIES: NIET MENGEN MET KOLESTON PERFECT.

NET ZO EENVOUDIG EN MAKKELIJK IN GEBRUIK ALS KOLESTON PERFECT:
·R
 ijke en levendige kleurbriljantie van Koleston Perfect.

·1
 :1 mengverhouding.

·H
 etzelfde nuance nummersysteem.

·D
 ezelfde applicatietechnieken inclusief Color.id.

 engen met Welloxon Perfect.
·M

 ezelfde inwerktijd.
·D

 00 % grijsdekking, tot 3 niveaus oplichting.
·1

 eschikt voor Climazon.
·G

KOLESTON PERFECT INNOSENSE & WELLOXON PERFECT

• Niet mengen met Koleston Perfect.
• Meng 1:1. Bijvoorbeeld: 60 ml Koleston Perfect Innosense
+ 60 ml Welloxon Perfect.
• 100 % grijsdekking.
• Tot 3 niveaus oplichting.

MENGVERHOUDING

12 %

Welloxon Perfect 40 Vol.
3 niveaus oplichting

9%

Welloxon Perfect 30 Vol.
2 niveaus oplichting

6%

Welloxon Perfect 20 Vol.
1 niveau oplichting
Grijsdekking
Zelfde kleurhoogte of donkerder

+1 deel

Koleston Perfect Innosense

KLEUREN VAN GRIJS HAAR
Toevoeging van een Pure Naturals nuance noodzakelijk om
afdoende dekking te geven.

30 – 50 %
grijs haar

50 –100 %
grijs haar

voeg 1/3 toe van een
Pure Naturals nuance

voeg 1/2 toe van een
Pure Naturals nuance

ALLERGIETEST
Ook al is het risico op het
ontwikkelen van een allergie verminderd, er bestaat
nog steeds een risico op
een allergische reactie die
ernstig kan zijn. Voer altijd een allergietest uit 48
uur voorafgaand aan de
kleuring. Meng een kleine
hoeveelheid van de door de
klant gekozen kleuring met
de developer volgens de
gebruiksaanwijzing. Breng
het mengsel aan op een
schoon stukje huid van 1
cm2, aan de binnenkant van
de elleboog. Laat onbedekt
en onaangeraakt gedurende
45 minuten, daarna spoelen
met lauwwarm water, droog
de huid voorzichtig en vraag
uw klant het testoppervlak

48 uur onaangeraakt te laten.
Als er tekenen zijn van
uitslag, roodheid, zwelling,
branderig gevoel, jeuk of
iets dergelijks, het product
niet gebruiken en de klant
dient eerst medisch advies
in te winnen alvorens het
haar opnieuw te kleuren.
Bovendien, als deze tekenen zich voordoen tijdens
de 45 minuten inwerktijd,
onmiddellijk spoelen en het
product niet gebruiken. Laat
de klant medisch advies
inwinnen alvorens het haar
te kleuren.
Kleur het haar van de klant
niet als deze eerder een
allergische reactie na een
haarkleuring heeft gehad.

VOLLEDIGE KLEURING
ZELFDE KLEURHOOGTE OF DONKERDER

UITGROEI
INWERKTIJD

- WARMTE : 30 – 40 min
+ WARMTE : 15 – 25 min

Begin de kleuring bij de uitgroei. Breng
als eerste aan op die delen met het
hoogste grijspercentage en begin daar
waar de hoogste mate van oplichting
gewenst is.

STAP 1

INWERKTIJD

TIP! Bij oplichting breng meer product aan dan bij een
normale kleuring.

Breng de kleurreceptuur alleen op
lengten en punten aan. Houd ongeveer
2 cm afstand van de hoofdhuid.

VIBRANT REDS:
- WARMTE : 30 min
+ WARMTE : 15 min

Breng de kleurreceptuur direct aan
van aanzet tot punten.

INWERKTIJD

- WARMTE : 30 – 40 min
+ WARMTE : 15 – 25 min

OPLICHTING

OVERIGE NUANCES:
- WARMTE : 20 min
+ WARMTE : 10 min

STAP 2

INWERKTIJD

Breng de kleurreceptuur aan op
de haaraanzet.

- WARMTE : 30 – 40 min
+ WARMTE : 15 – 25 min

KLEUR EGALISERING OP LENGTEN EN PUNTEN
Indien nodig, na voltooiing van de
inwerktijd, het haar bevochtigen met
water en de kleuring door lengten en
punten emulgeren.

INWERKTIJD
- WARMTE : 5 – 10 min

De kleur kan ook geëgaliseerd worden met Color Fresh
of Perfecton.

PASTELKLEURING
Hier is gelijkmatig geblondeerd haar
voor nodig (1/2 niveau lichter dan
het eindresultaat). Kan ook worden
toegepast op onbehandeld haar met
een natuurlijke nuance 9/0 en lichter.
Om prachtige, zachte pastelnuances te
verkrijgen, worden Koleston Perfect
Innosense nuances 10/88 + 0/0
geadviseerd in een verhouding van
1:1. De nuances worden altijd gemengd
in een verhouding van 1:2 met Color
Touch Emulsion 1,9% of Perfect Pastel.
Dat houdt in 1 deel Koleston Perfect
Innosense + 2 delen Color Touch
Emulsion 1,9% of Perfect Pastel.

INWERKTIJD
Direct op het haar aanbrengen
van aanzet tot punten en
maximaal 15 minuten laten
inwerken zonder warmte.

Belangrijk: om een gelijkmatig
kleurresultaat te verkrijgen,
kam het haar elke 5 minuten
door tijdens de inwerktijd totdat
het gewenste kleurresultaat is
verkregen.

APPLICATIE
De mengverhouding is 1 deel
crèmekleuring (Koleston Perfect
Innosense plus Special Mix) met
1 deel Welloxon Perfect.

Bijvoorbeeld 30 gr Koleston Perfect Innosense
+ 2,5 gr Special Mix
+ 32,5 gr Welloxon Perfect

Puur gebruiken om lokken of secties
te intensiveren, Koleston Perfect
Innosense Special Mix kan puur worden gemengd met Welloxon Perfect.
Voor buitengewone, briljante kleurresultaten aanbrengen op van tevoren
geblondeerd haar.

Mengverhouding:
1:1 voor nuances Special Mix behalve 0/43
(bijvoorbeeld 30 gr Special Mix +
30 gr Welloxon Perfect)
1:2 voor Special Mix 0/43 (bijvoorbeeld 30
gr Special Mix + 60 gr Welloxon Perfect)

Koleston Perfect Innosense Clear
Tone 0/0 kan worden gebruikt om de
intensiteit van andere nuances af te
zwakken.

Bijvoorbeeld 15 gr Koleston Perfect Innosense + 15 gr 0/0 Clear Tone
+ 30 gr Welloxon Perfect.

Koleston Perfect Innosense Clear
Tone 0/0 kan ook worden gebruikt
in verschillende mengverhoudingen
om variërende kleurresultaten mee
te verkrijgen.

Bijvoorbeeld 20 gr Koleston Perfect Innosense
+ 10 g 0/0 Clear Tone
+ 30 gr Welloxon Perfect

MENGBEREKENINGEN
10/
9/
8/
7/
6/
5/
4/
3/
2/

Kleurhoogte/nuance
Special Mix berekend voor 30 gr

1 cm = 0,5 gr
2 cm = 1,0 gr
3 cm = 1,5 gr
4 cm = 2,0 gr
5 cm = 2,5 gr

6 cm = 3,0 gr
7 cm = 3,5 gr
8 cm = 4,0 gr
9 cm = 4,5 gr

KLEUR
NABEHANDELING
Na voltooiing van de inwerktijd, de kleuring emulgeren met een klein beetje
warm water en zorgvuldig uitspoelen. Licht wassen met Wella Professionals
Brilliance Shampoo of SP Color Save Shampoo. Om oxidatieve residu’s te
neutraliseren en de kleur te stabiliseren het haar verzorgen met
Wella Professionals Color Post Treatment of SP Color Save Emulsion.

NUANCE NUMMERSYSTEEM

8/3 4
LICHT BLOND
Kleurhoogte

GOUD
Eerste
kleurkarakter

ROOD
Tweede
kleurkarakter

Brilliance Shampoo
Voor langer behoud
van de haarkleur
en gezond uitziend
gekleurd haar.

Color Post
Treatment
Beschermt
en versterkt
de kleurresultaten.

Color Save Shampoo
Continue bescherming
van gekleurd haar.

KLEURKARAKTER
NUMMERSYSTEEM
/3

/1 As
/2 Mat (groen)
/3 Goud (geel)

/34

Color Save Emulsion
Intensief kleurbehoud.

/4 Rood (warm)
/43

/1
/7

/74

/44

/5 Mahonie (rood/violet)
/6 Violet (koel)
/7 Bruin (rood, geel, blauw)

/88

/8 Blauw
/9 Cendré (blauw/violet)

Brilliance
Conditioner
Hydrateert
gekleurd haar.
Het haar
glanst en
is soepel in
beweging.

/66

/65

VOOR

EMILY
Natuurlijke haarkleur: 8/04
Kleur lengten en punten: 7/34
Conditie: gekleurd
Kleur A: Koleston Perfect Innosense 77/44 + 9 %
Kleur B: Koleston Perfect Innosense 77/44 + 6/0 2:1 + 6 %
Kleur C: Koleston Perfect Innosense 77/44 + 8/34 1:2 + 6 %
Deze kleurtechniek kan ook worden uitgevoerd met Color.id.
Wella Professionals productadvies:
Care: Calm Sensitive Shampoo, Brilliance Conditioner en Brilliance Masker.
Styling: Perfect Setting.

COLOR

SP productadvies:
Care: Balance Shampoo, Color Save Conditioner en Balance Scalp Lotion.
Styling: Delicate Volume.
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Ga verder met de maas techniek
met kleur A in de pony. Breng
vervolgens kleur B alleen op de
aanzet aan.

Breng kleur C op alle resterende
lengten en punten aan.

2

3

CUT

Neem een rechthoekige sectie over
de kruin op. Begin met een maas
techniek en breng kleur A aan.
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A NEW AGE OF

INNOSENSE
FROM KOLESTON PERFECT

STYLING

Begin aan de achterkant en bepaal
de lengte.

1
Begin bij de pony met föhnen.

Deel de pony af en knip de
uiteindelijke lengte onder de
wenkbrauwen.

Voltooi de coupe aan weerszijden
van het hoofd.

2
Neem een kleine borstel en ga aan
de achterkant verder.

3
Bewerk de pony met een steiltang
in een iets ronde vorm en borstel
het haar in model met een grote
ronde borstel.

VOOR

CHRISTINA
Natuurlijke haarkleur: 6/0
Kleur lengten en punten: 7/7
Conditie: gekleurd
Kleur A: Koleston Perfect Innosense 7/7 + 9 %
Kleur B: Koleston Perfect Innosense 5/7 + 7/7 1:1 + 6 %
Deze kleurtechniek kan ook worden uitgevoerd met Color.id.
Wella Professionals productadvies:
Care: Calm Sensitive Shampoo, Brilliance Conditioner en Brilliance Masker.
Styling: Perfect Setting.

COLOR

SP productadvies:
Care: Balance Shampoo, Color Save Conditioner en Balance Scalp Lotion.
Styling: Delicate Volume.

1

Maak twee slices met kleur A.
Wissel af in de rechthoeken: één
slice kleur B, twee slices kleur A.

3
Breng kleur B aan op het
resterende haar.

CUT

Maak een rechthoekige sectie aan
weerszijden van de middenscheiding. Begin bij de haarlijn
met een slice met kleur B.
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INNOSENSE
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STYLING

Begin aan de achterkant en bepaal
de lengte.

1
Föhn het haar met een grote,
ronde borstel.

2
Ga verder aan weerszijden.

3
Maak een middenscheiding en
breng aan de voorkant licht
lagen aan.

2
Verdeel het haar in drie secties,
rol het in en zet het vast met
een clip om zachte beweging te
creëren.

3
Borstel het haar in de juiste
richting en finish het met de
handen.

