How to shampoo
The right way
with Blueberry Ice

Navitas Blueberry Ice
handleiding voor de kapper
Blue Berry Ice is de nieuwe variant zilvershampoo die revolutionair is als het gaat om het
neutraliseren van geeltonen in het haar en het onderhouden van koele kleuringen. Blue Berry
Ice is Ultra Intense en zelfs de meest hardnekkige geeltonen in het haar worden in een
handomdraai geneutraliseerd en geeft het haar de gewenste koele toon.

Do´s & dont’s
• Laat Blue Berry Ice zilvershampoo bij de eerste wasbeurt niet inwerken! Kijk hoe de kleur
wordt geneutraliseerd tijdens het wassen. Uit ervaring blijkt dat het wassen met deze
shampoo al voldoende resultaat geeft.
• Bij een 2e wassing is de inwerktijd maximaal 5 minuten, blijf er bij staan en controleer telkens
de kleur.
• Breng de shampoo eerst aan op de meest gele delen van het haar en pas daarna op het
haar dat al koeler is.
• Haarextensions zijn over het algemeen poreuzer dan natuurlijk haar. Let op dat het resultaat
intenser kan zijn dan op natuurlijk haar.
• Indien de zilvershampoo toch iets te intens heeft uitgepakt, kan dit heel simpel worden
opgelost door op de intensere delen kort het Sesame masker aan te brengen en uit te
spoelen.
• Bij thuisgebruik is het advies Blue Berry Ice te mengen met Ocrys- of bijvoorbeeld Blue Berry
shampoo. Indien blijkt dat het resultaat onvoldoende is, kan de mengverhouding worden
aangepast naar: ½ om ½ of ¾ om ¼ en uiteindelijk wellicht naar volledig gebruik van Blue
Berry Ice zilvershampoo. Let op! Bij gebruik van Blue Berry Ice wordt het haar met iedere
wasbeurt koeler door de opbouw van pigmenten.
• Voor een stabiel resultaat en gebruiksgemak voor de klant kun je ervoor kiezen een fles Blue
Berry Ice met Sesame shampoo aan te vullen. Een andere optie is Blue Berry Ice shampoo
eens in de 1 à 2 weken te gebruiken en tussendoor met de Navitas- of Ocryslijn te wassen.
Dit voorkomt dat het resultaat te intens zal zijn.
• Bij puur gebruik van Blueberry Ice adviseren wij handschoenen te dragen.
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