
1. Voorbehandeling 
 
Altijd handschoenen dragen. Het haar niet wassen. Top Care Color Save Screen Color 
voorkomt vlekken van de crèmekleuring op de huid.  
 

2. Mengen en voorbereiden 
 
Altijd 1+1 mengen, bijvoorbeeld: 50 ml + 50 ml Developer 
Donkerder/Kleur op kleur     Developer 10 VOL 
Donkerder/Kleur op kleur/1 tint lichter   Developer 20 VOL 
Om 2 tinten op te lichten     Developer 30 VOL 
Om 3-4 tinten op te lichten     Developer 40 VOL 
Tip: Bij wit of grijs haar dient altijd minimaal Developer 20 VOL te worden gebruikt. 
 

3. 1e kleuring kleur op kleur en donkerder 
 
Kleur op kleur en donkerder. Direct aanbrengen van aanzet tot punt. 
Inwerktijd: zonder warmte 30-40 minuten. 
De bovengenoemde inwerktijden zijn minimale inwerktijden en kunnen indien nodig 
worden verlengd. 
 

4. 1e kleuring om lichter te kleuren 
 
Breng eerst de crèmekleuring aan de op lengten en punten. Laat ±  2cm vrij van de 
hoofdhuid. 
Inwerktijd lengtes en punten: zonder warmte 30 minuten. 
Breng vervolgens de crèmekleuring aan op de aanzet. 
Verdere inwerktijd: zonder warmte 30-40 minuten. 
De bovengenoemde inwerktijden zijn minimale inwerktijden en kunnen indien nodig 
worden verlengd. 
Tip: Om de kleurintensiteit in de lengtes en punten te versterken, dient een hoger 
percentage Developer te worden gebruikt. 
  

5. Uitgroeibehandeling  
 
Breng de crèmekleuring eerst aan op de aanzet. Bij grijs haar, breng de crèmekleuring 
eerst aan op de plaatsen waar het meest grijs haar aanwezig is, Indien het haar lichter 
gekleurd wordt, begin op de plaats waar de sterkste oplichting is gewenst. 
Inwerktijd: zonder warmte  30-40 minuten. 
Tip: Indien het haar lichter gekleurd wordt, moet de crèmekleuring dikker worden 
aangebracht dan bij een normale kleuring. 
 

6. Kleuregalisatie van lengten en punten 
 
Indien gewenst: na de totale inwerktijd het haar goed met water bevochtigen en de 
crèmekleuring dooremulgeren van de aanzet naar de lengtes en punten. 
Verdere inwerktijd: zonder warmte 5-10 minuten. 
 

7. Nabehandeling 
 
Na de inwerktijd de crèmekleuring met warm water dooremulgeren en zorgvuldig 
uitspoelen. Het haar met Top Care Color Save After Color Equalizer wassen. Om het haar 
binnen 1 minuut te neutraliseren en te stabilseren Top Care Color Save pH Balancer 
gebruiken. 


