KHADI POEDERS
Voor een aangepaste kleur de kleurenkaart nagaan.
1.Voorbereiding van het haar op de kleuring.
Khadi plantaardige haarverven enkel op pas gewassen, nog warm en met handdoek gedroogd haar
aanbrengen. Het haar tot op het einde van de voorbereidingen met een handdoek bedekken om het
warm te houden.
Belangrijk is dat de gebruikte shampoo neutraal is. Shampoos voor intensieve verzorging en/of met
silicone zijn te vermijden omdat deze producten de fixatie van de haarverf kunnen tegenwerken.
Vele haarverzorgingsproducten bevatten silicone. Khadi shampoos, klei of peelingshampoos, ook Logona
Haarkleuring Voorbehandeling met minerale aarde, bevatten geen silicone en zijn goede voorbereidingen
op plantaardige haarverven. De Logona Voorbehandeling, met groene mineraalaarde en
berkenbladextract, helpt het haar van resterende haarverzorgings- en stylingsproducten te ontlasten en
verwijdert schilfers en overvloedig vet zodat de plantenverf beter kan aanhechten.

2. Benodigd materiaal.
2.1. een pakje Khadi plantaardige haarverf (bevat een gedetailleerde gebruiksaanwijzing (in Duits,
Engels, Frans, vertaling hier online)
2.2. een voldoende grote schaal of pot
2.3. een paar enkel-gebruik handschoenen
2.4. een douchemuts of plastic folie (bijv. rekfolie)
2.5. een garde of vork om het mengsel om te roeren
2.6. warm water (of eventueel zwarte thee), meest bij 50°C (uitzonderingen hieronder aangegeven)
2.7 (eventueel) een vette crème om de huid op de haarlijn te beschermen tegen verkleuringen, en
watten om de ingesmeerde huid te bedekken
2.8. een of twee mogelijk weg te gooien handdoeken om de kleding te beschermen (verfvlekken laten
zich moeilijk of helemaal niet wegwasen)
Bij eerste gebruik of trager/langer aanbrengen kan het nuttig zijn een grotere kom met warm water te
bereiden waarin de schaal met de pasta kan geplaatst worden om de kleurpasta gedurende het
aanbrengen warm te houden.
De Khadi verven Henna Rood en Henna, Amla en Jatropha kunnen met warmer water (tot 90°C)
gemengd worden omdat bij roodtonen hoe hoger de mengtemperatuur des te intensiever ze kleuren.
Bij verven die indigo bevatten mag de mengtemperatuur echter niet hoger dan 50°C zijn omdat de kleur
anders roodachtig wordt.

3. Testlokje kleuren
De natuurlijk kleurende werking van plantaardige haarverven wordt beïnvloed door de individuele
haarkleur en -structuur zodat het kleurresultaat niet standardiseerbaar is. Om zeker te zijn dat de kleur
aan de wensen voldoet, wordt best eerst een test-haarlokje geverfd. In principe is het aan te raden een
meer verborgen haarlok te kiezen en deze na het wassen van het hele haar volgens punten 4. en 5. te
verven, daarna het hele haar te behandelen zoals onder punten 6. en 7. en 48 uren te wachten om het
eindresultaat te beoordelen.
Is het resultaat niet naar wens kan de inwerkingstijd verlengd of verkort worden, of kan een (kunnen)
andere Khadi haarverf (haarverven) bijgemengd worden om het resultaat aan te passen.
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4. Bereiding van het mengsel.
Het plantaardig haarverfpoeder met het warm water mengen tot een cremige brei. De intensiteit van de
kleuring kan verhoogd worden door warme sterke zwarte thee en een theelepel zout in plaats van warm
water te gebruiken.
Opgepast: bijzonder bij verven die indigo bevatten moet het bijvoegen van producten vermeden worden
die de pH-waarde van de pasta kunnen beïnvloeden. Daartoe behoren bijv. appelsap, azijn of citroenzuur.
Ook olieachtige additieven kunnen de kleuropname tegenwerken.

5. Aanbrengen van de haarverfbrei.
De handdoek ter bescherming van de kleding op de schouders leggen. Eventueel een vette crème langs
de haarlijn insmeren en met watten bedekken om verkleuring van de huid te voorkomen. De bijliggende
handschoenen aantrekken. Als de temperatuur van de haarverfbrei niet meer te hoog maar nog warm is,
deze bij de haarwortels aanbrengen en gelijkmatig, best met een kleurverfpenseel, lok per lok in het
haar verdelen. Indien aanwezig, verfresten op de huid verwijderen.
Hint: het onbehandeld haar met haarklemmen vastleggen vermijdt haarlokken te vergeten.

6. Dekking en inwerkingstijd.
Het haar met de douchemuts of plastic folie dekken (om uitdrogen te voorkomen) en een handdoek
rondom het hoofd wikkelen. Warmte, van de zon of een droger, intensiveert de kleuring. De inwerktijd
hangt van de individuele wensen en haarstructuur af. Fijn en door chemische behandelingen aangetast
haar neemt bijv. de verf sneller op dan krachtiger, gezonder haar. Aanbevolen wordt een inwerktijd
tussen 30 minuten (voor een lichte kleuring of aangetast haar) en 2 uren.
Plantaardige haarverven mogen van 15 minuten tot 2 uren in het haar blijven. In tegenstelling tot de
meeste chemische kleuringen, hangt de optimale inwerkingstijd van de individuele aard van de haren af.
Het test-haarlokje leert welke werkingstijd best past voor het betroffen haar. Omdat plantaardige
haarverven geen chemische ontwikkelaars bevatten die de opname van de verven versnellen is de
maximale inwerkingstijd meestal aan te bevelen, vooral voor dikke en/of donkere haren.

7. Nabehandeling.
Na de inwerktijd wordt het haar met veel lauwwarm water grondig gespoeld (tot alle verfresten weg zijn
en het water helder wordt) en worden best, indien mogelijk, gedurende 24 uren geen shampoo en/of
stylingproducten gebruikt om het resultaat te optimeren.
Het haar kan eventueel nog wat donkerder worden. Plantaardige haarverven kunnen zich nog gedurende
48 uren na de behandeling ontwikkelen door invloed van de lucht. 24 uren na de behandeling mag echter
probleemloos een shampoo wasbeurt gebeuren.
Een behandeling met een Khadi haarolie vóór de eerste shampoo wasbeurt bevordert een betere
kleurvastheid. Daartoe de dag na de kleuring een kleine hoeveelheid olie gelijkmatig over haar en
haarhuid verdelen, 30 tot 60 minuten laten inwerken en daarna zoals gewoon het haar met shampoo
wassen.
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8. Herhaalde behandelingen.
8.1. Mogelijk kunnen de haarlengten na herhaalde kleuringen van het hele haar donkerder worden. Dit
kan vermeden worden door regelmatig gedeeltelijke kleuringen te verwezenlijken: om de 2 of 3
kleurbehandelingen van het hele haar 1 of 2 maal enkel de haarwortels met kleur behandelen.
8.2. Bij licht of grijs haar kan bij een kleuring met hoog indigo aandeel (Khadi Donkerbruin, Zwart
of Indigo) een resultaat met groenachtige tint uitkomen. Om dergelijke ongewenste kleurresultaten te
vermijden wordt bij licht of grijs haar aangeraden vóór gebruik van voorgenoemde indigo-kleuren het
haar ofwel met Khadi Henna Rood ofwel met Henna, Amla, Jatropha te kleuren (het hele haar indien
een hele kleuring geplant is, enkel de wortels indien enkel en wortelkleuring geplant is). Direct na het
uitspoelen van de Henna kleur mag dan de gekozen indigo bevattende kleur gebruikt worden, die dan
een uniform kleurresultaat zal geven.
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