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Techniekfolder





BLONDOR, 12 maal verkozen tot beste blondering*, introduceert 
BLONDOR FREELIGHTS.

De trend van nu is stonewashed blond- en bruinnuances. 
Natuurlijke looks waarvan het lijkt of ze zijn gecreëerd door zon, 
wind en zee. Nieuwe Blondor Freelights maakt het mogelijk om 
deze looks te creëren ZONDER FOLIES te gebruiken. 

Blondor Freelights blondeerpoeder ALTIJD in combinatie met 
Blondor Freelights developer gebruiken. Alleen dan wordt het  
ACTIFUSE® netwerk geactiveerd.

*US Stylist‘s Choice Award van www.behindthechair.com



WAT MAAKT

ZO unieK?

>  Natuurlijk uitziende kleurresultaten.

>  Highlights met een subtiel  
kleurverloop.

>  Geen zichtbare uitgroei.

>  Maximale creatieve mogelijkheden. 

>  Visueel waarneembare  
kleurontwikkeling.

> Makkelijke follow-up/touch-up.

Freehand techniek



Met freehand technieken kunnen haarstylisten zeer natuurlijk uitziende 
highlights creëren zonder duidelijk zichtbare uitgroei bij de haaraanzet. Een 
zeer populaire freehand techniek is de painting techniek. 

Painting looks zijn totaal anders dan highlights die met folies worden 
gemaakt. Ze hebben een natuurlijke uitstraling, alsof iemand in de zon 
is geweest. De effecten kunnen variëren van zeer subtiel, natuurlijk en 
jeugdig tot zeer creatief en expressief. 

Looks die met freehand technieken worden gecreëerd zijn gebaseerd op de 
vorm van de coupe. De kleur accentueert het natuurlijke verloop van het 
haar.

>  Zichtbaar kleurverloop. 

>  Compact en gelijkmatig  
uitziende kleur.

>  Zichtbare uitgroei.

>  Technische richtlijnen beperken 
creativiteit. 

>  Kleurontwikkeling niet zichtbaar.

>  Complexere follow-up.

Folie highlights
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HeT ACTiFuSe® neTWeRK
Blondor Freelights blondeerpoeder ALTIJD in combinatie met Blondor 
Freelights developer gebruiken. Alleen dan wordt het  ACTIFUSE® 
netwerk geactiveerd. 

De geactiveerde polymeren koppelen zich aan elkaar en vormen 
een flexibel en hechtend netwerk. Dit houdt de kleurreceptuur op 
zijn plaats. Hierdoor is het makkelijker te verdelen. En daarnaast zet 
de kleurreceptuur niet uit waardoor het nauwkeuriger kan worden 
aangebracht.  

Polymeren koppelen zich aan elkaar en vormen een flexibel en 
hechtend netwerk.  

Het ACTIFUSE® netwerk zorgt voor een makkelijkere verdeling en 
zorgt ervoor dat de kleurreceptuur op zijn plaats blijft zitten alleen 
daar waar nodig. Tot 7 niveaus oplichting. 

+



de wetenschap achter het ACTiFuSe® netwerk.

Blondor Freelights blondeerpoeder ALTIJD 
in combinatie met Blondor Freelights 
developer gebruiken. Alleen dan wordt het 
ACTIFUSE® netwerk geactiveerd.

Het ACTIFUSE® netwerk wordt 
automatisch geactiveerd. 

Polymeren koppelen zich aan elkaar 
en vormen een flexibel en hechtend 
netwerk. 

Meng Blondor FREELIGHTS blondeer-
poeder met Blondor FREELIGHTS  
developer.

Geactiveerde polymeren.

Het ACTIFUSE® netwerk zorgt voor 
een makkelijkere verdeling en zorgt 
ervoor dat de formule op zijn plaats 
blijft zitten. Tot 7 niveaus oplichting.



FREELIGHTS DEVELOPER  

>   Voor precisie en applicatiegemak 
met minder uitzetting. 

>  Bevat waterstofperoxide en flexibele 
acrylpolymeren.

>  Verkrijgbaar in 6% (voor milde oplichting), 
9% (voor extra oplichting), 12% (voor 
maximale oplichting).

BLONDOR FREELIGHTS 
BLONDEERPOEDER 

>   Voor accuratesse en nauwkeurigheid bij 
freehand technieken.

>  Bevat oplichtende ingrediënten  
en kleisoorten.

> Voor natuurlijk en gekleurd haar.

>  Tot 7 niveaus oplichting. 

> Uitsluitend gebruiken in combinatie met  
 de Blondor Freelights developer.



BLONDOR FREELIGHTS SPATEL

>   Comfortabel, lichtgewicht en 
makkelijk te gebruiken.

>  Met speciale uitstulping om overtollig 
kleurreceptuur aan  
af te strijken.  

BLONDOR FREELIGHTS VERFPENSEEL

> Schuine kwast voor extra  
 nauwkeurige plaatsing. 



STaP 1  MENGRICHTLIJNEN STaP 2 APPLICATIE

Aanbrengen op droog haar. Begin met 
aanbrengen in een strijkende beweging. 
Het product alleen op het oppervlak van 
de passee aanbrengen. Verzadig de passee 
niet met de kleurreceptuur.

Afhankelijk van de gewenste mate van 
oplichting en consistentie, meng 
Blondor FREELIGHTS blondeerpoeder
 (A) met Blondor FREELIGHTS developer (B), 
· Vol. 20,  6 % (voor milde oplichting)
· Vol. 30,  9 % (voor extra oplichting)
· Vol. 40, 12 % (voor maximale oplichting) 
in een niet-metalen kom.

MENGVERHOUDING 1 : 1 – 1 : 3 
(aanbevolen 1 : 1,5) 

Voor applicaties dicht op de hoofdhuid, 
gebruik een 6% (20 vol.) developer en 
niet sterker. Geen warmte toepassen. 

Tips voor aanbrengen van de 
kleurreceptuur – Spanning & ritme

• Houd de passee onder spanning.   
 Gebruik van de Blondor FREELIGHTS  
 spatel helpt bij het aanbrengen.

•  Begin halverwege de lengten en  
strijk lichtjes naar de aanzet toe. 

•  Werk met ritmische, vloeiende,  
strijkende bewegingen.

+



Na voltooiing van de inwerktijd, zorgvuldig 
uitspoelen met warm water en het haar 
wassen met Brilliance shampoo voor 
gekleurd haar. Breng Blondor Seal & Care 
aan voor extra glans en conditie.

De inwerktijd is afhankelijk van de conditie 
van het haar en het gewenste blondniveau. 
De maximale totale inwerktijd is 50 minuten.
Controleer het haar elke 5 à 10 minuten 
tijdens de inwerktijd. Indien er tijdens 
de behandeling een ongewenste reactie 
optreedt (bijvoorbeeld jeuk, een brandend 
gevoel, uitslag of een andere onverwachte 
reactie) stop direct en spoel het product uit 
met lauw water. Indien nodig, laat de klant 
een arts bezoeken.

Tips voor aanbrengen van  
de kleurreceptuur – Creativiteit

• Visualiseer waar je het licht in het   
 haar wilt brengen. 

• Kijk naar de natuurlijke valling en   
 kleurvariaties in het haar.

•  Plaats de highlights daar in het haar 
waar de zon het op natuurlijke wijze 
zou oplichten.

•  Wanneer je het haar knipt voorafgaand 
aan de behandeling kun je de vorm 
van de coupe volgen.

STaP 4 NABEHANDELINGSTaP 3 INWERKTIJD

MAx: 50 MIN.



Verdeel het hoofd in 4 
secties.

Breng Blondor Freelights 
in de punten royaler aan 
door een V-vorm met het 
product te maken. 

Uitspoelen en wassen 
met Wella Professionals 
Brilliance shampoo. 
Daarna verzorgen 
met Blondor Seal & 
Care gedurende 5 
minuten. Maak het 
haar handdoekdroog. 
Indien nodig, het haar 
gelijkmatig over de 
hele lengte kleuren met 
Color Touch Relights. 
Inwerktijd zonder 
warmte 5 à 10 minuten.

Ga door aan de zijkanten en maak 
gebruik van iets diagonale secties 
om de natuurlijke valling van het 
haar te volgen. Laten inwerken tot 
de gewenste oplichting is bereikt 
(maximaal 50 minuten, geen 
warmte).

APPliCATie

Werk op deze 
manier door naar de 
bovenkant van het 
hoofd. 

Begin onderin de nek en werk naar 
het achterhoofdsbeentje toe. Neem 
een driehoekige sectie van 1 à 2 
cm, houd het haar met spanning 
vast op de spatel. Breng Blondor 
Freelights aan halverwege de lengten 
en strijk lichtjes naar de aanzet toe. 
Strijk vervolgens van halverwege de 
lengten naar de punten toe.

PAinTinG lOOK
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10 MinuTen ZOnOPGeliCHT

Vanaf de slapen, neem kleinere secties 
van ongeveer 1 cm op en werk in 
dezelfde V-vormige applicatie van het 
gezicht af.

Werk naar de scheiding toe en herhaal 
dit aan de andere kant.

Maak rondom het hoofd een 
scheiding op 2 cm afstand van 
de haarlijn.  

Begin achterin de nek. Neem 
secties op van 2 à 3 cm en breng 
Freelights in een V-vorm aan met 
meer product in de punten.

01

03

02



Deel een hoefijzervormige sectie af tot 
het achterhoofd. Maak een scheiding 
van 1 cm bij de pony. 

Maak een scheiding vanaf de 
hoefijzervormige sectie tot boven het 
oor aan weerzijden en midden op het 
achterhoofd tot in de nek. 

Breng in de bovenste sectie Blondor 
Freelights aan in een visgraatpatroon.

KORT – MediuM lAnG HAAR

Strijk Blondor Freelights 
in losse secties rondom de 
haarlijn.

Begin onderin de nek en werk met 
horizontale scheidingen. Neem kleine 
secties van 1 à 2 cm en breng de 
kleuring aan vanaf halverwege de 
lengte tot in de punten. Laat het 
zachtjes uitlopen naar de aanzet om 
zachtheid te creëren. Ga verder aan de 
zijkanten met diagonale scheidingen. 

03
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Aan de zijkanten, maak gebruik 
van diagonale scheidingen 
met kleinere secties. Laat 
het product uitlopen naar 
de haaraanzet voor een 
natuurlijke look. Kleur de 
bovenste driehoek niet. 

Maak een kleine driehoek 
bovenop het hoofd. Deel af 
van boven het oor tot de 
bovenkant van de driehoek. 
Maak een V-vormige sectie 
onderin de nek. 

Begin onderin de nek. Neem 
een grote sectie van onderin de 
nek tot achter het oor. Breng 
Blondor Freelights in een V-vorm 
aan en breng het zwaarder aan 
vanaf halverwege lengte tot in 
de punten. Naarmate je naar 
de kruin toe werkt, worden de 
secties smaller. 

0201

03 NABEHANDELING

Laten inwerken tot de gewenste 
mate van oplichting is bereikt 
(max. 50 minuten, geen warmte). 
Uitspoelen en wassen met 
Wella Professionals Brilliance 
shampoo. Daarna verzorgen met 
Blondor Seal & Care gedurende 
5 minuten. Maak het haar 
handdoekdroog. 

Indien nodig, het haar 
gelijkmatig over de hele lengte 
bijkleuren met Color Touch 
Relights. Inwerktijd zonder 
warmte 5 à 10 minuten.

lAnG HAAR



Color Touch Relights benadrukt de look die met Blondor 
Freelights is gecreëerd. De formule werkt alleen op het 
opgelichte haar. Het omliggende haar krijgt extra glans 
zonder van kleur te veranderen. 

BRENG DE HIGHLIGHTS OP KLEUR
Deze nuances geven briljante pasteltinten aan opgelicht haar*:

/00 /03 /06 /18 /86 /34

COlOR TOuCH

& BlOndOR FReeliGHTS

nieuw nieuw



TOninG APPliCATie
> Breng Color Touch Relights gelijkmatig aan van haaraanzet tot punten.

> Inwerktijd 5 à 10 minuten zonder warmte. 

* Color Touch Relights is ook verkrijgbaar in rood nuances: /43, /44, /47, /56, /57 en /74.



PASTEL PINK

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 9-10

Meng: 1 : 2, /00 + /06 met 1.9 % 
(Vol. 6) Color Touch Emulsion 

Inwerktijd: 20 minuten

GINGER BLONDE

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 8-9
Meng: 1:1, /00 + /34 met 1,9%
(Vol. 6) Color Touch Emulsion 

Inwerktijd: 10 à 15 minuten

MeT COlOR TOuCH ReliGHTS

PEACH CREAM

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 10

Meng: 4:1:1, /00 + /34 + /86 met 1.9%
(Vol. 6) Color Touch Emulsion
 Inwerktijd: 10 minuten 



WHITE CHOCOLATE BLONDE

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 10

Meng: 4 : 1, /00 + /86 met 1.9 % 
(Vol. 6) Color Touch Emulsion 

Inwerktijd: 10 minuten

SOFT GOLDEN BLONDE

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 8-9
Meng: 1 : 2, /03 + /06 met 1.9 % 
(Vol. 6) Color Touch Emulsion

Inwerktijd: 10 minuten

MORNING SUNRISE BLONDE 

Voor van tevoren opgelicht haar
highlights tot niveau 9-10

Meng: 2 : 1, /00 + /06 met 1.9 % 
(Vol. 6) Color Touch Emulsion 

Inwerktijd: 20 minuten

CHAMPAGNE BLONDE

Voor van tevoren opgelicht haar 
met highlights tot niveau 9-10

Meng: 2 : 1, /18 + /03 met 1.9 % 
(Vol. 6) Color Touch Emulsion 

Inwerktijd: 10 minuten

BEIGE BLONDE

Voor van tevoren opgelicht haar met 
highlights tot niveau 10

Meng: 1 : 1 : 1, /00 + /34 + /86 met  
1.9 % (Vol. 6) Color Touch Emulsion 
Inwerktijd: 10 minuten



Stone-washed 
creamy nudes



Stone-washed 
creamy nudes

04 Blijf in dit 
patroon werken en 
wissel af hoeveel 
van de punten er 
wordt gekleurd. Na 
het uitspoelen van 
Blondor Freelights 
een glossbehandeling 
geven met Color 
Touch Relights.

01 Neem diagonale 
secties op van achter 
het oor tot onderin 
de nek, zodat er een 
V-vorm ontstaat.

02 Begin onderin de 
nek, neem secties van 
2 cm en breng Blondor 
Freelights aan, iets 
afstand houdend van 
de haaraanzet. 

03 Strijk Blondor Freelights uitlopend 
vanaf de haaraanzet aan weerszijden in 
een V-vorm. Breng meer product aan in 

de laatste 4 cm van het haar.

voor 02

03

04

04

VERZORGINGSTIP
Gebruik Enrich Shampoo en Blondor Seal & 
Care om de creamy nude painting look thuis 
te onderhouden.



Stone-washed
pinks and blonde



VERZORGINGSTIP
Gebruik na het kleuren Blondor Seal & Care 
om de prachtige blonde basis te onderhouden 
en verzorg het met Enrich Shampoo en 
Conditioner.

02 op droog haar, begin 
onderin de nek, neem 

driehoekige secties van 
1 cm en breng Blondor 

Freelights aan op de 
buitenkanten van de 

sectie. Strijk de Blondor 
Freelights zwaarder over 
de punten van de secties. 

TiP: voor een natuur-
lijker resultaat, wissel 
af met de afstand vanaf 
de haaraanzet en breng 
in de punten meer 
kleur aan. 

TiP: breng pure 
Perfecton aan als 

tijdelijke kleuring. 

voor 01

02 03

03 03

01 Breng een donkere  
kleur aan op de haar-
aanzet, 30 minuten 
laten inwerken en 
uitspoelen.

03 vrolijke tinten: breng 
Color Touch Relights 
en Perfecton aan op 
willekeurige secties, 20 
minuten laten inwerken 
en uitspoelen. 



Stone-washed
sunkissed casual



Stone-washed
sunkissed casual

VERZORGINGSTIP
Fris je blonde nuances thuis op met 
Color Recharge Cool Blonde Shampoo en 
Color Recharge Cool Blonde Conditioner.

04 Laat enkele 
secties van het haar 

aan de voorkant 
ongekleurd, breng 

Blondor Freelights in 
enkele passees aan 

vanaf de haaraanzet. 

01 Verdeel het haar 
in 4 secties en neem 
diagonale secties op 
van achter het oor 
tot onderin de nek, 
zodat er een V-vorm 
ontstaat.

03 Blijf in dit patroon werken en wissel 
af met de afstand vanaf de haaraanzet 
en hoeveel van de punten er wordt 
gekleurd.

02 Strijk Blondor 
Freelights uitlopend 
vanaf de haaraanzet 

aan weerszijden in een 
V-vorm. Breng meer 

product aan in de 
laatste 2 cm van het 

haar. 

voor 01

02 03

04


