
 
 

Take Away kleurset 

Gebruiksaanwijzing  
 
Begin zo snel mogelijk met de behandeling anders is de verf uitgewerkt en 
geeft dan niet het optimale resultaat. 
 

1. Handschoenen aan en uw kleding beschermen met de kapmantel 
en eventueel handdoek. 

2. Doe de oxidatie (flesje met witte vloeistof) bij de verf in het bakje en 
roer het goed door met de kwast totdat er een gladde (zonder 
klontjes) emulsie ontstaat. 

3. Deel het haar in vier vakken, eerst een middenscheiding daarna nog 
een scheiding van oor tot oor. Zet deze vast met klem of elastiek. 

4. Smeer de huid (niet het haar) langs de contouren in met vaseline. 
5. Begin met de twee partijen aan de voorkant. 
6. Werk voor vanaf de kruin naar het voorhoofd en achter vanaf de 

kruin naar de nek. 
7. Pak KLEINE plukken horizontaal van scheiding naar scheiding op. En 

breng de verf ALLEEN aan op de uitgroei. 
8. Zorg dat er zo min mogelijk verf op de huid komt buiten het 

inzetgebied op de hoofdhuid. Maak gelijk schoon met water en 
shampoo op een watje. 

9. Na 40 minuten de handschoenen aandoen en de verf uitspoelen. 
Zorg dat er GEEN verf in de ogen komt!! Wanneer dit wel gebeurd 
spoel dit dan uit met grote hoeveelheden water. 

10. Wanneer de verf bijna allemaal is uitgespoeld gelijk 2x doorwassen 
met de shampoo. (Kleine bakje nr. 1) 

11. Wanneer het haar 2 x is gewassen breng de verzorging op. (Kleine 
bakje nr. 2) 

12. Spoel na 3 minuten de verzorging goed uit en ga verder met stylen 
zoals u gewend bent. 

 
*Wij verzorgen de Take Away kleursets om u te helpen in deze periode, maar 
kunnen geen garantie geven voor een optimaal resultaat u heeft nu eenmaal 
niet de expertise die wij in de salon beheersen. Volgt u aub goed de instructies 
op de site. 


