
Stop met chemisch kleuren..!

Als je je haar wilt kleuren op een zuivere 
natuurlijke wijze en daarbij ook je haar wilt 
verzorgen, dan biedt Colora Henn de uitkomst.

Het resultaat : de structuur van het haar raakt 
niet beschadigd door de kleuring en het zorgt 
voor gezond haar.

Er zijn diverse kleuren mogelijk. allen kun je je 
haar niet licht maken met henna. Je kunt zelf 
op eenvoudige wijze een mengsel aanmaken 
van henna om je haar te kleuren. 

Hoe moet je dit doen en welk resultaat kan je 
verwachten?.

Henna hecht zich aan de buitenkant van het 
haar. er komt als het ware een filmplaagje om 
het haar. Hierdoor krijgt het haar behalve kleur 
ook een mooie glans. De kleur blij� 
transparant, vandaar dat grijs haar niet voor 
100% gedekt kan worden.

De natuurlijke ondergrond speelt een 
belangrijke rol bij het eindresultaat. Wil je toch 
henna op grijs haar gebruiken dan kan je de 
grijze gedeelten met Colora Henna Creme 
Black of Chestnut voorkleuren. Daarna zet je 
gewenste kleur erop.

Het grote voordeel is dat Colora Henna, in 
tegenstelling tot chemische en synthe�sche 
haarverf de structuur van het haar niet aantast. 
Henna Colora is  zelfs gezodn voor het haar. Het 
gee� een nieuwe kleur en een mooie glans. 
Deze glans ontstaat door de looistof tannine, 
die het haaroppervlak glad maakt en 
tegelijk�jd ook harden. Daardoor hoe� vet 
haar niet meer zo vaak gewassen te worden. 
Bovendien krijgt dun en fijn haar van het 
verven met Colora Henna meer volume.

Wat is henna?

Henna is een 100% plantaardig product wat 
a�oms�g is van de Lawsonia Inermis. Vroeger 
was henna al bekend bijd eEgyptenaren. Dez 
oude cultreen kwamen erachter dat de 
bladeren van deze plat langdurih werkzamen 
stoffen beva�en. De bladeren werden gelputn 
gedroogd en vervolgens gemalen. Het poeder 
dat hieruit ontstaat noemen we hennapoeder.

Het is heel belangrijk te weten dat deze plant 
een kr�sch moment hee� omt oogsten. Dit 
�jds�p is namelijk bepalend voor de kleur. Hoe 
eerder de bladeren geplut worden, hoe minder 
kleurstof de bladeren beta�en. Hoe lichter de 
kleur van de henna verf zal worden.Zois te 
begrijpen dat er véél meer kleuren beschikbaar 
zij dan de overbekende kleru Henn-Red.

Doordat Colora Henna een 100% plantaardig 
product is, ontbreekt het dus aan chemische 
toevoegingen. Vandaag dat het haat met henn 
niet lichter gekleurd kan worden.

Colora Henna, 100% natuur
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Henna Poeder

Verzorging en volume op natuurlijke wijze. 
Colora Henna werkt wonderbaarlijk voor je 
haar, in het bijzonder als het haar dof is en 
futloos aanvoelt. 

De poeders zijn vermengd met 
plantenextracten. Het kleurpoeder gee�t het 
haar een persoonlijk �nt en het hee� géén 
ontkleurende werking. Dit natuurlijke 
hennapoeder is niet oxideren en bevat géén 
ammonia.

Het resultaat na het kleuren met hennapoeder 
hangt af van de structuur en condi�e van het 
haar. eventuele eerdere kleurbehandelingen en 
de eigen haarkleur hebben hierop uiteraard 
invloed. Het is raadzaam om geen 
hennabehandeling toe te passen binnen 6 
weken vóór of na een chemische 
kleurbehandeling of permanent.

Door de verzorgende werking van Colora 
Henna kan deze ook heel goed op een 
psoriasishuid gebruik worden. Het poeder 
func�oneert als een soort scrub voor de 
hoofdhuid. Overtollige en dode huidcellen 
worden door deze scrubwerking verwijderd.

Van donker naar licht.

Er zijn 14 verschillende Colora Henna kleuren. 
Deze zijn onderling prima te mengen. De ene 
kleurnuance bevat méér rood dan de ander. 
Hieronder volgt de volgorde van de meest rode 
en licht kleur tot de minst rode en donkerste 
kleur.
Ÿ Black
Ÿ Ash Brown
Ÿ Brown
Ÿ Chestnut
Ÿ Light Brown
Ÿ Gold Brown
Ÿ Mahogany
Ÿ Burgundy
Ÿ Auburn
Ÿ Red Sunset
Ÿ Apricot Gold
Ÿ Bu�ercup Blond
Ÿ Wheat Bland
Ÿ Neutraal

De kleuren onder Rend Sunset zijn meer 
geschikt voor „blonde“ kleuringen. Deze 
lichtere kleuren zijn onder andere kamille en 
goudsbloem toegevoegd. Bij donkere kleuren 
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Henna Crème

Gebruik de Henna Colora Crème als 
voorpigmenta�e of als kleuropfrisser.

Voorpigmen�e : 
Ÿ Was het haar en maakt het handdoekdroog
Ÿ Breng de crème aan dáár waar nodig.
Ÿ Breng de aangemaakt Henna poeder 

hierover aan..

Kleuropfisser:
Ÿ Was het haar en maakt het handdoekdroog
Ÿ De benodigde hoeveelheid Henna Colora 

Crème aanbrengen
Ÿ 10 tot 20 minuten laten inwerken
Ÿ  Uitspoelen

Henna Colora Crème is verkrijgbaar in 
verschillende kleuren in flessen van 225ml.

Henna Shampoo

De shampoo van Henna Colora is een mild 
reinigende shampoo voor dagelijks gebruik. 
Gebruik deze shampoo ter voorbereiding op de 
henna kleuring. Bij dagelijks gebruik zal de 
henna kleuring langer mooi blijven. De 
shampoo wordt geleverd in flessen van 470ml.

Henna intensifier

Om het haar een diepere kleurtoon te geven 
gebruik je de Henna Colra Intensifier. Deze 
vloeistof is het pure sap van de Lawsonia 
Inermis ( henna-struik)

De intensifier bevat rode pigmenten, waardoor 
bij toevoeging de kleur dieper wordt. Tevens 
kan Intensifier ook gebruikt worden om blonde 
�nten aan de wasbak met het laatste 
spoelwater voller blond te maken. ( 60ml)

Handleiding

Om te beginnen is verven met hennaproducten 
een crea�eve bezigheid. Het resultaat kan niet 
vóóraf gegarandeerd worden. Het zal de hand 
van de meester zijn die de kwaliteit van en het 
eindresultaat bepalen.

Henna poeder meng je meer warm water. De 
kleur komt warm het meest tot zijn recht en de 
hech�ng aan het is dan op�maal.  Meng het 
goedje tot een smeerbaar papje. Breng de verf 
aan met een ver�wast. Vervolgens 30 minuten 
onder droogkap met een plas�c mutjes. Zorg 
ervoor dat de contouren zijn afgedekt met 
voch�ge lontwa�en. Houd oren, nek en 
voorhoofd schoon of reinig met een lauw 
washandje.Na 30 minuten verwijder je het 
mutsje en kan je het haar benevel met 
spraywater. Vervolgens nog 5 minuten onder 
de droogkap. Dan uitspoelen en goed 
nawassen. Gebruik hierbij de Henna Colora 
shampoo.

Tip: Bij thuisgebruik kan je een handdoek 
gebruiken ipv de droogkap. Pas de �jden aan. 
Des te langer de �jd des te intensiever de kleur.
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Deze brochure is een produc�e van IMGRO Beauty

IMGRO Beauty BV
Einsteinstraat 7

2181 AA Hillegom
tel. 0252-527242
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