
 
LOGONA Color Crème haarverf 

LOGONA Color crème is een 100 % natuurlijke haarverf die bestaat uit plantaardige 
ingrediënten zoals henna, kruiden, vruchten en schorsen. De natuurlijke haarverf tast uw 
haar niet aan omdat deze niet in uw haar trekt, maar een laagje legt om uw haar.  
BDIH gekeurd en bevat geen synthetische geur- , kleurstoffen, conserveringsmiddelen of 
chemische substanties (ammoniak/peroxides). Alle grondstoffen worden regelmatig 
onderzocht op pesticiden en zware metalen. 
 
Voorbereiding 
* Om een optimaal resultaat te krijgen, raden wij u aan om LOGONA Color Plus te gebruiken. 
   Dit zorgt voor een intensieve reiniging van uw haar, waardoor de haarverf beter resultaat 
   bied. (aanbrengen en 10-15min. inwerken. Hierna grondig uitspoelen) 
* Neem een oude handdoek om uw schouders, om kleding en huid te beschermen. 
* Smeer een beetje crème op uw hoofdhuid rond de haarlijn om deze te beschermen tegen 
   verkleuring. 
 
Gebruiksaanwijzing 
* LOGONA Color Crème kan op droog en nat haar gebruikt worden.  
* Breng de haarverf beginnende aan de achterkant van uw hoofd streng voor streng aan. 
* Wanneer u alle haarverf heeft aangebracht, het haar afdekken met het bijgevoegde kapje  
   en wikkel een handdoek erom heen. (Warmte intensiveert de kleuring) 
* Zie onderstaand schema voor de inwerktijd.  
* Let op; bij dik en/of donker haar, heeft de kleuring meer inwerktijd nodig.  
* Ook voor grijs haar is LOGONA Color Crème een perfecte kleuring. Maar hoe grijzer het 
   haar, hoe lichter de kleur zal zijn.  
 
Nabehandeling 
* Na het uitspoelen van uw haar, raden wij u aan LOGONA Color Conditioner te gebruiken. 
   Dit zorgt voor glans en een stralende kleur. (aanbrengen en 5-10min. inwerken. Hierna 
   grondig uitspoelen) 
 
Inwerkschema 
 

Kleur Geschikt voor Inwerktijd 
Color Crème Koperblond Blond haar 30 min – 1,5 uur 
Color Crème Indian Summer Blond tot bruin haar 30 min – 2 uur 
Color Crème Noga bruin Blond tot bruin haar 30 min – 2 uur 
Color Crème Titiaan Blond tot bruin haar 30 min – 2 uur 
Color Crème Teak Blond tot donker bruin haar 30 min – 2 uur 

 
Belangrijk! 
* Niet gebruiken indien irritaties en/of huidaandoening aan uw hoofdhuid. 
* Test voor gebruik een streng van uw haar. Dit om teleurstelling van de uiteindelijke kleur 
   te voorkomen. 
* Niet te gebruiken voor het verven van wimpers en/of wenkbrauwen. 
* Indien u verf op uw huid krijgt, is dit te verwijderen met zeep/shampoo en warm water. 


