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COLORISTEUR

Het onmisbare product voor veeleisende kleurexperts.
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HET CONCEPT COLORISTEUR

Gecreëerd door Georges DURAND, gerenomeerd kleurexpert in de kapperswereld,
COLORISTEUR is een subtiele haarlijn die het haar zowel verzorgt als kleureffecten creëerd.

Vanuit de wens naar perfecte kleuringen, heeft hij dit gamma natuurlijke* producten gelanceerd
om kappers te helpen optimale kleur resultaten te bekomen bij hun klanten.

Zonder oxydant

Zonder parabenen

Zonder siliconen**

Zonder sulfaten**

Verrijkt met phytokeratine, zeecollageen, argan olie*** en karité boter***

Reinigen en verzorgen van haar en hoofdhuid.

Opleven en fixeren van kleur na een kleuring

Onderhouden en patineren van kleuren, mèches en balayages

Herpigmenteren tussen 2 kleuringen

Corrigeren van een kleur

Aanbrengen van een weerschijn op natuurlijk haar

*Voor 96 % enkel voor de shampoo     **Enkel voor de shampoo       ***Enkel voor het masker4
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Het kleuren- 
pallet  

voor het creëren van 
oneindig veel nuances..

LAVANDE

VANILLE

BLOND BLÉ

NOISETTE

ROUCOU

FAUVE*

CERISE

PENSÉE

Neutraliseerd de gele  
schijn van blonde en 
natuurlijk grijze haren. 

Patineerd licht tot zéér 
licht blonde haren, zowel 
gekleurd haar als mèches

Aanbrengen van gouden 
reflecties,  
heropleven en verlichten van  
balayages

Opleven van gouden kleuren 
en balayages met honing 
tinten.

Opleven en intensifiëren 
van kopere kleuren

Opleven en intensifiëren 
van diep kopere kleuren

Creëren en/of intensifiëren 
van rode tot intens rode 
kleuren

Aanbrengen van glans en 
diepte aan paarse reflecties

CACAO

COCO*

TULIPE NOIRE

COLORFIX

Verwarmen en heropleven 
van lichtbruin tot donker-
bruin haar.

Neutraliseren van rode en 
warme tonen

Opfrissen van donkere 
kleuren en metaliseren van 
natuurlijke grijze haren

Fixeren en/of pasteliseren
van je nuances

Gebruik uw basis en kennis van de  
colorimetrie voor het 

creëren van gepersonaliseerde shampoos 
en maskers

*Enkel voor de shampoo
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?Hoe gebruiken

COLORISTEUR

Reinigen en verzorgen

De shampoo COLORISTEUR wordt ge-
bruikt als een traditionele shampoo. Het 
kan frequent gebruikt worden dankzij zijn 
zure PH waarde en de zachte, respectvol-
le ingrediënten voor haar en hoofdhuid. 
 Door het gezamelijk gebruik van de sham-
poo en het masker, wordt het haar op een 
diepere manier gevoed.

1

van het haar en de hoofdhuid
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Heropleven en fixeren

2
COLORISTEUR is samengesteld met pig-
menten die het toelaten kleuringen, mèch-
es en/of uitgewassen of doffe balayages te 
herstellen. COLORISTEUR bevat zachte 
tensio-actieve stoffen (enkel de shampoo) 
en een zure PH waarde die het toelaat 
om kleuren te fixeren. De shampoo en 
het masker kunnen achtereenvolgens 
gebruikt worden na iedere kleuring en 
verlengen de levensduur van de kleuring. 
 Voor een optimaal gebruik, kies de ge-
wenste nuances die u mengt in uw handen. 
Breng deze vervolgens op een gelijkmatige 
manier aan op het haar.
Kort laten intrekken. Vervolgens het haar goed 
spoelen.

van kleuren na een kleuring

Onderhouden en patineren

COLORISTEUR laat het toe alle types blond 
haar te patineren op de dag van de kleuring 
zelf. Het is zeldzaam dat de kleur van mèches 
exact overeenkomt met de gewenste kleur.
Met COLORISTEUR kan u het geel uit 
te goud of geel haar neutraliseren, u kan 
te verbleekt blond haar een gouden tint 
geven, of u kan meer diepte geven aan 
blond zonder reliëf.

3

van kleuren, mèches en balayages



12 13

Herpigmenteren

4
Aan de wasbak verliezen kleuren hun intens-
iteit. Dit is de reden waarom COLORISTEUR 
is ontworpen. Om het mogelijk te maken alle 
verschillende kleuren te doen heropleven, 
hebben we een pallet van 12 nuances ge-
creëerd waarmee het mogelijk is oneindig 
veel tonen te creëren.

Tussen 2 kleuringen

Corrigeren

Het gebeurd regelmatig dat een bepaalde kleur 
nog een correctie nodig heeft. Ofwel is de 
kleur te warm, ofwel te koud, ze kan ook te 
askleurig, of te goud zijn, soms zelfs te ko-
perachtig. Vaak worden deze kleuringen 
beïnvloed door de natuurlijke kleurpig-
menten van de haren.
U kan gebruik maken van het masker of 
de shampoo en uw kennis van de colori-
metrie om kleuren warmer of kouder te 
maken, om een bepaalde weerschijn te 
neutraliseren en nog veel meer..

5

van een kleuring
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Aanbrengen

6
Hoewel COLORISTEUR een product is wat 
de kleuringen restaureerd en corrigeerd, 
biedt het ook de mogelijkheid om lichte re-
flecties op natuurlijk haar aan te brengen. 
Zo kunnen haren zonder reflecties, pep-
er-en zout en/of witte haren met de sham-
poo LAVANDE ontgeeld worden. Ook 
kan dit met de TULIPE NOIRE die voor 
zowel een metaliserend als een ontgelend 
effect zal zorgen. Het zal tevens mogeli-
jk zijn om reflecties te creëren op blonde 
en bruine haren. Zoals bijvoorbeeld bruin, 
rood of paars.

van een weerschijn op natuurlijk haar

Prépigmentatie
voor de kleuring met het Masker

In bepaalde gevallen, kan het nodig zijn om een prépigmentatie te doen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij fragiele kleuringen waaronder; koper, 
mahonie, rood... In deze gevallen moet u het masker in de gewenste nu-
ance aanbrengen op de lengtes van licht bevochtigd haar. Op deze mani-
er verzekerd u tevens een betere houdbaarheid van de kleuring.

Tip voor de repigmentatie in het geval van een kleurwijziging

Voor het hercreëren van natuurlijke pigmenten op ontkleurd haar, gebruik de 
techniek van de omgekeerde herpigmentatie: ze zal in een omgekeerde volgorde 
de kleurpigmenten vervangen die door het plaatsen van mèches en balayages 
zijn verdwenen.

1. Gebruik een genereuze hoeveelheid van het coloristeur masker op vooraf bev-
ochtigd haar

2. Laat het 3 minuten intrekken
3. Breng vervolgens rechtstreeks hierop je kleuring aan

15
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Formules voor de

HERPIGMENTATIE

LICHT BLOND en BLOND omzetten naar MIDDEN 
BLOND, KOPER BLOND of KOPER ROOD.

1. Ga naar de wasbak.
2. Bevochtig het haar om de porositeit te controleren.
3. Pas de volgende mix toe: 80 % BLOND BLÉ + 20 % 

ROUCOU om een oranjeachtig geel te verkrijgen.
4. Verdergaan met de gewenste kleurformule.

Idem om LICHT BLOND om te zetten naar DIEP 
BLOND, BRUIN/ROUX, BRUIN of ZWART :

1. Gebruik 80 % CACAO + 10 % CERISE 
       + 10 % ROUCOU om een warme toon te verkrijgen
2. Verdergaan met de gewenste kleurformule.

=

Om een complete restauratie van u kleuren te 
bekomen, raden we u aan om achtereenvol-
gens de shampoo en het masker te gebruiken. 
U bekomt hierdoor meer glans en kleurdiepte.

Colorimetrie

CERISE

FAUVE

ROUCOU

NOISETTE

BLOND BLÉ

VANILLE

COCO

TULIPE NOIRE

LAVANDE

PENSÉE

CACAO
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Nuances verlichten met

COLORFIX

In functie van de gewenste kleur, kan u gebruik maken van de COLORFIX shampoo of het masker om 
de tonen lichter te maken. Hij kan tevens gebruikt worden om te pasteliseren.

Wanneer u COLORFIX mengt met VANILLE en een puntje LAVANDE, verkrijgt u een PARELMO-
ER BLOND BEIGE.

Een ander voorbeeld, om ROOS te verkrijgen mengt u 90 %  COLORFIX + 10 % CERISE

Kouder maken van een

KLEUR

COCO bevat een groene basis, ideaal om  te warme 
nuances zoals bruin, rood... kouder te maken.

18 19
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Nuances voor het patineren van

KLEUREN
met de shampoo

Nuances voor het patineren van

KLEUREN
met het masker

Zwart

1

Bruin

2

Donker  

Kastanjebruin

3

Kastanje-
bruin

4

Licht kastanje-

bruin

5

Donker 
Blond

6

Blond

7

Licht  
Blond

8

Zeer licht 
Blond

9

Platina 
Blond

10

Natuurlijk

As

Goud

Koper

Mahonie 
Rood

Violet

90 % Tulipe Noire
10 % cacao

Tulipe Noire

70 % Cerise
30 % Tulipe Noire

80 % Pensée 
20 % Tulipe Noire

50 % Tulipe Noire
50 % cacao

50 % Tulipe Noire
50 % cacao

cacao

80 % Roucou
20 % cacao

Cerise

Pensée

60 % Noisette
40 % cacao

70 % Noisette
15 % Lavande

15 % Tulipe 
Noire

50 % Noisette
50 % cacao

50 % Vanille
50 % Noisette

70 % Blond Blé
30 % Noisette

40 % Noisette
40 % Lavande
20 % Vanille

Roucou

 Vanille

80 % Vanille
20 % Blond Blé

60 % Vanille
40 % Lavande

 50 % Roucou
50 % Colorfix

50 % Vanille
50 % Colorfix

80 % Lavande
20 % Vanille

Lavande

70 % Colorfix
30 % Vanille

Lavande

Dit is een schatting op basis van de gemiddelde 
porositeit van het haar en geeft slechts een indi-
catie weer.
Voor een regelmatig gebruik thuis, neem altijd een 
lichtere tint dan de gewenste kleur.

Zwart

1

Bruin

2

Donker 

Kastanjebruin

3

Kastanje-
bruin

4

Licht kastanje-

bruin 

5

Donker 
Blond 

6

Blond

7

Licht  
Blond 

8

Zeer licht 
Blond

9

Platina 
Blond

10

Natuurlijk

As

Goud

Koper

Mahonie 
Rood

Violet

90 % Tulipe Noire
10 % cacao

60 % Tulipe Noire
40 % coco

50 % Tulipe Noire
50 % Cerise

60 % Pensée 
40 % Tulipe Noire

50 % Tulipe Noire
50 % cacao

50 % cacao
50 % coco

50 % cacao
50 % blond Blé

90 % fauve
10 % cacao

Cerise

Pensée

50 % Noisette
50 % cacao

70 % Noisette
30 % coco

50 % Noisette
50 % blond Blé

Noisette

Noisette

95 % Noisette
5 % coco

fauve

Blond Blé

Blond Blé

98 % Blond Blé
2 % coco

 50 % Roucou
50 % blond Blé

Vanille

80 % Vanille
20 % Lavande

Lavande

80 % Vanille
20 % blond Blé

Lavande

Dit is een schatting op basis van de gemiddelde 
porositeit van het haar en geeft slechts een indi-
catie weer.
Voor een regelmatig gebruik thuis, neem altijd een 
lichtere tint dan de gewenste kleur.
Voor zeer lichte kleuren, laat de shampoo niet te 
lang intrekken en controleer de kleur op een test 
mèche.

90 % Lavande
10 % Vanille

 Roucou 80 % Colorfix
20 % Roucou



22 23

Nuances voor het patineren van

MÈCHES EN BALAYAGES
Met de shampoo

Dit is een schatting op basis van de gemiddelde porositeit van het haar en geeft slechts een indicatie weer.

Platina 
Blond

Lavande

Zeer licht 
Blond

Zonne 
Blond

Hazelnoot 
Blond

Koper 
Blond

Diep 
Bruin

Rode 
Mèches

Violet 
Mèches

Geïriseerd 
Blond 
Beige 

Intens 
Koper

80 % Vanille Blond Blé Noisette Roucou Fauve Cacao Cerise Pensée 99 % Vanille

+

1 % Pensée

Nuances voor het patineren van

MÈCHES EN BALAYAGES
Met het masker

Dit is een schatting op basis van de gemiddelde porositeit van het haar en geeft slechts een indicatie weer.

Platina 
blond

Lavande

Zeer licht 
Blond

Zonne 
Blond

Goud 
Blond

Hazelnoot 
Blond

Licht koper 
Bruin

Rode 
Mèches

Violet 
Mèches

Koper 
Blond

80 % Vanille Vanille Blond Blé 80 % Noisette Roucou 80 % Noisette Cerise Pensée

+

20 % Lavande

+

20 % Blond Blé

+

20 % Roucou

+

20 % colorfix



Meer informatie nodig?
Bekijk de introductiefilm via

www.hairfocus.be 
www.startec-pro.com

STARTEC
P A R I S

www.startec-pro.com


