
Voorzorgsmaatregelen
  Doe een gevoeligheidstest 24 uur vóór gebruik.*
  Test de kleur eerst op een haarstreng om zeker te zijn van de juiste 
kleur keuze. Zeker als je haar meer dan 20% grijs, lichtblond of al 
reeds chemisch geverfd is, kunnen de kleuren een onverwacht resul-
taat geven. 

  Niet gebruiken op wenkbrauwen en wimpers.
  Indien ColourwellTM in je ogen komt, uitspoelen met koud water. 
  Op een droge, koele plaats bewaren.  
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Vermijd gebruik van ColourwellTM in geval de hoofdhuid is geïrriteerd 
of geïnfecteerd.

  De samenstelling van ColourwellTM is zeer gebalanceerd, enige 
toevoeging van kruiden/thee/koffie etc. benadeelt het evenwicht 
en heeft een ongunstige uitwerking op de kleur.

  Bescherm je kleding tegen vlekken.
 Tip: Indien je een droge hoofdhuid hebt kun je 2 eetlepels yoghurt/
kwark toevoegen aan de aangemaakte substantie.

*Allergie/Overgevoeligheidstest  
De kans op neveneffecten is minimaal bij gebruik van ColourwellTM. 
Wij bevelen echter aan, een kleine hoeveelheid van de aangelengde 
substantie achter je oren of op de binnenkant van je ellenbogen aan 
te brengen. Dit 24 uur laten zitten en daarna wassen. Indien je enige 
reactie/irritatie ziet, anders dan verkleuring van de huid, is dit pro-
duct niet geschikt voor je.

Stap voor stap kleuren:

ColourwellTM

ongeveer 150ml water per 50g poeder. Let op dat je niet teveel 
water toevoegt. De exacte hoeveelheid water is moeilijk aan te 
geven omdat de mate van absorptie van een natuurproduct per 
keer verschilt. 

-
doekdroog haar met bijgeleverde applicatie borstel. 

erover voor extra warmte.

de haarmuts opblijft.** 

ColourwellTM gebruikt, hoe mooier je haar wordt. Voor 
het mooiste resultaat kun je ColourwellTM elke 14 dagen gebruiken.

Voor meer info en vragen: www.ColourWell.com

-
haardroger laat dan de substantie 2 uur inwerken. Indien je kleurt 
met blonde kleuren raden wij aan om regelmatig even te föhnen 
om het haar warm te houden.

  
Belangrijk: 

  Laat geen substantie achter op de huid (voorhoofd, oren e.d.), dit 
kan je huid verkleuren.

heeft gestaan.

je direct resultaat ziet na het kleuren, verschijnt de uiteindelijke 
ColourwellTM kleur binnen 24-48 uur.

ColourwellTM gebruikt op grijs, lichtblond of chemisch 
geverfd haar, kan dit een onverwacht resultaat geven. Test daar-

ColourwellTM gekleurd haar, be-
reik je met 100% natuurlijke haarkeuring. ColourwellTM legt een 
beschermlaag om het haar waardoor haarverf met chemische 

-
om bij voorkeur geen chemische haarverf op met ColourwellTM 
gekleurd haar. 

ColourwellTM kun je nadien niet 
bleken of lichter maken. 
  Op met ColourwellTM gekleurd haar, kan een permanent niet het 
gewenste resultaat geven. Permanent daarom eerst je haar, voor 
het met ColourwellTM te kleuren. 
  ColourwellTM is een langhoudende semi-permanente haarkleu-

gewassen wordt, vervaagt de kleur bij de meeste mensen tussen 
6-12 weken. 

-
kleur mogelijk pas verschijnen na een 2e kleurbehandeling  
(binnen 2 dagen herhalen).

-
worden is. Zo behoud je, dankzij ColourwellTM je levendige en 
natuurlijke kleurnuances. 

ColourwellTM je haar lichter te kleuren 

die je eigen haarkleur het best benadert of donkerder is.
  ColourwellTM kleuren kunnen met elkaar gemengd worden.  

 
tevens mogelijk enkele haarlokken met een andere kleur te be-
handelen.

Hoe vaker je ColourWellTM gebruikt, 
hoe mooier je haar wordt

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is zwart,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Donker Zwart Mild Zwart

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin-Zwart Donker Bruin 

Kastanje Bruin Niet aanbevolen Bruin

Mahonie Niet aanbevolen Mahonie 

Koper Rood Rode Tint Rode Tint 

Blond Niet aanbevolen Niet aanbevolen

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is licht bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is grijs / wit / (licht) 
blond, dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Mild Zwart Mild Zwart 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin Bruin 

verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Kastanje Bruin Bruin Bruin 

haar, verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Mahonie Mahonie Mahonie 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Koper Rood Rode, diep oranje tint Diep oranje-rood 

Blond minimaal resultaat Blond 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Was met 
shampoo

Voeg warm 
water toe

substantie

Laat 10 min.
staan, trek 

handschoenen aan

Verdeel 
substantie met 

borstel

Bedek 
haar met 

plastic muts

Wacht 60 min. Verwarm haar 
met muts op

Was met 
shampoo

Haar lengte Hoeveelheid (indicatie)

Schouder lengte 50 - 80g
Lang 80 - 100g

Wash with 
shampoo creamy paste

Wait 10 min. 
Put gloves on

Spread paste 
with brush

Cover hair 
with plastic 

cap

Wait 60 min.
with cap on

Wash with 
shampoo

Precautions ColourwellTM

  Carry out a sensitivity test 24 hours prior to use to avoid any 
adverse reactions*. 

  Firstly test a lock of hair, to ensure the right colour choice. If you 
have more than 20% grey, light blond or already have chemical 
dyed hair, the colours could show unexpected results. 

  Do not use on eyebrows and eyelashes.  
  If ColourwellTM comes in contact with your eyes, rinse with cold water.
  Store in a dry, cool place.  

  Do not use ColourwellTM if your scalp is irritated or infected.
  The composition of ColourwellTM is delicately balanced, any addi-
tion of external elements ie herbs/tea/coffee will have a negative 
impact on the ColourwellTM shade. 

  Protect your clothes against stains.
 Tip: If your scalp is dry you could add 2 spoons of yoghurt/curd to 
the paste

* Allergy/hypersensitivity test
The ColourwellTM

you to test a small quantity of the prepared solution behind your ears 
or on the inner side of your elbows. Let this rest for 24h and then 
wash off. This product is not suitable for you if you notice any reac-
tion or irritation, differing from your normal skin tone. 

Colouring step by step 

ColourwellTM to warm water (50-60 C°) until you have a 

water per 50g ColourwellTM powder. Caution not to add too much 
water. The precise quantity is difficult to indicate as the level of 
absorption of a natural product differs each time.

supplied application brush.

used for extra warmth.

the hair cap on. ** 

ColourwellTM, the more beautiful your hair be-
comes. For the most beautiful result you could use ColourwellTM 
every 14 days.

**  For more intense colours keep on for 90 to 120 min. If you do 
not have a hairdryer, keep the paste on your hair for 2 hours. If 
you colour with blond colours we recommend to heat your hair 
frequently to keep it warm.

  
Important

  Do not leave any paste on your skin (forehead, ears etc), this 
might discolour your skin.

  Do not use a prepared paste that is older than 20 min.
  The end results depend on your own haircolour and -structure. 
The thinner the structure, the more intense the colour will be. 

ColourwellTM 
colour will appear within 24-48 hours.
  If you use ColourwellTM on grey, light blond or chemical dyed 
hair, this might give an unexpected result. That is why you should  

  For the best colouring result, use ColourwellTM, on uncoloured 
hair. ColourwellTM coats the hair, therefore hair dyes based on 
chemicals cannot colour your hair in an optimal way. That is why 
it is not preferred to use chemical hair dyes on hair coloured with 
ColourwellTM. 

ColourwellTM.
  On hair coloured with ColourwellTM, it might be possible that a 

permanent colour first, before colouring your hair with ColourwellTM. 
  ColourwellTM is a long lasting semi-permanent hair colouring. The 
colour normally fades between 6-12 weeks depending on the 
hair type and how often you wash your hair with shampoo.
  If you have more than 20% grey hair it might be that the desired 
colour will only appear after the 2nd colouring treatment (repeat 
within 2 days).

yet. In this way you will keep your lively and natural colouring 
shades thanks to ColourwellTM. 
  ColourwellTM cannot make your hair lighter than your actual or 
natural hair colour. It is preferred to chose a colour that best 
matches your own hair colour or which is darker.
  ColourwellTM colours can be mixed. In this way you are able to create 
your own unique hair colour. It is also possible to colour just a few hair 
locks with another colour.

For further information and questions: www.ColourWell.com

The more often you use ColourWellTM, 
how more beautifull your hair will be

ColourWellTM Colour Your own colour is black
The expected colour result is: 

Your own colour is brown
The expected colour result is:

Soft Black Dark Black Soft Black

Dark Chestnut Brown Dark Brown-Black Dark Brown
Red Brown shine effects

Chestnut Brown Not recommended Brown
Red Brown shine effects

Mahogany Not recommended Mahogany
Red Brown shine effects

Copper Red Reddish tint 
Red Brown shine effects

Reddish tint 
Red Brown shine effects

Blond Not recommended Not recommended

ColourWellTM Colour Your own colour is light brown
The expected colour result is: 

Your own colour is grey/white
The expected colour result is:

Soft Black Soft black Soft black 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Dark Chestnut Brown Dark Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Chestnut Brown Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Mahogany Mahogany
Red Brown shine effects

Mahogany 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Copper Red Red, deep orange tint
Red Brown shine effects

Deep orange-red 
Red-Orange shine effects

Blond Minimum result Blond 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Select your colour

Hair  Quantity
length (indication)

Shoulder length 50 - 80g
Long 80 - 100g

Kies je kleur
Voorzorgsmaatregelen

  Doe een gevoeligheidstest 24 uur vóór gebruik.*
  Test de kleur eerst op een haarstreng om zeker te zijn van de juiste 
kleur keuze. Zeker als je haar meer dan 20% grijs, lichtblond of al 
reeds chemisch geverfd is, kunnen de kleuren een onverwacht resul-
taat geven. 

  Niet gebruiken op wenkbrauwen en wimpers.
  Indien ColourwellTM in je ogen komt, uitspoelen met koud water. 
  Op een droge, koele plaats bewaren.  
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Vermijd gebruik van ColourwellTM in geval de hoofdhuid is geïrriteerd 
of geïnfecteerd.

  De samenstelling van ColourwellTM is zeer gebalanceerd, enige 
toevoeging van kruiden/thee/koffie etc. benadeelt het evenwicht 
en heeft een ongunstige uitwerking op de kleur.

  Bescherm je kleding tegen vlekken.
 Tip: Indien je een droge hoofdhuid hebt kun je 2 eetlepels yoghurt/
kwark toevoegen aan de aangemaakte substantie.

*Allergie/Overgevoeligheidstest  
De kans op neveneffecten is minimaal bij gebruik van ColourwellTM. 
Wij bevelen echter aan, een kleine hoeveelheid van de aangelengde 
substantie achter je oren of op de binnenkant van je ellenbogen aan 
te brengen. Dit 24 uur laten zitten en daarna wassen. Indien je enige 
reactie/irritatie ziet, anders dan verkleuring van de huid, is dit pro-
duct niet geschikt voor je.

Stap voor stap kleuren:

ColourwellTM

ongeveer 150ml water per 50g poeder. Let op dat je niet teveel 
water toevoegt. De exacte hoeveelheid water is moeilijk aan te 
geven omdat de mate van absorptie van een natuurproduct per 
keer verschilt. 

-
doekdroog haar met bijgeleverde applicatie borstel. 

erover voor extra warmte.

de haarmuts opblijft.** 

ColourwellTM gebruikt, hoe mooier je haar wordt. Voor 
het mooiste resultaat kun je ColourwellTM elke 14 dagen gebruiken.

Voor meer info en vragen: www.ColourWell.com

-
haardroger laat dan de substantie 2 uur inwerken. Indien je kleurt 
met blonde kleuren raden wij aan om regelmatig even te föhnen 
om het haar warm te houden.

  
Belangrijk: 

  Laat geen substantie achter op de huid (voorhoofd, oren e.d.), dit 
kan je huid verkleuren.

heeft gestaan.

je direct resultaat ziet na het kleuren, verschijnt de uiteindelijke 
ColourwellTM kleur binnen 24-48 uur.

ColourwellTM gebruikt op grijs, lichtblond of chemisch 
geverfd haar, kan dit een onverwacht resultaat geven. Test daar-

ColourwellTM gekleurd haar, be-
reik je met 100% natuurlijke haarkeuring. ColourwellTM legt een 
beschermlaag om het haar waardoor haarverf met chemische 

-
om bij voorkeur geen chemische haarverf op met ColourwellTM 
gekleurd haar. 

ColourwellTM kun je nadien niet 
bleken of lichter maken. 
  Op met ColourwellTM gekleurd haar, kan een permanent niet het 
gewenste resultaat geven. Permanent daarom eerst je haar, voor 
het met ColourwellTM te kleuren. 
  ColourwellTM is een langhoudende semi-permanente haarkleu-

gewassen wordt, vervaagt de kleur bij de meeste mensen tussen 
6-12 weken. 

-
kleur mogelijk pas verschijnen na een 2e kleurbehandeling  
(binnen 2 dagen herhalen).

-
worden is. Zo behoud je, dankzij ColourwellTM je levendige en 
natuurlijke kleurnuances. 

ColourwellTM je haar lichter te kleuren 

die je eigen haarkleur het best benadert of donkerder is.
  ColourwellTM kleuren kunnen met elkaar gemengd worden.  

 
tevens mogelijk enkele haarlokken met een andere kleur te be-
handelen.

Hoe vaker je ColourWellTM gebruikt, 
hoe mooier je haar wordt

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is zwart,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Donker Zwart Mild Zwart

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin-Zwart Donker Bruin 

Kastanje Bruin Niet aanbevolen Bruin

Mahonie Niet aanbevolen Mahonie 

Koper Rood Rode Tint Rode Tint 

Blond Niet aanbevolen Niet aanbevolen

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is licht bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is grijs / wit / (licht) 
blond, dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Mild Zwart Mild Zwart 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin Bruin 

verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Kastanje Bruin Bruin Bruin 

haar, verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Mahonie Mahonie Mahonie 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Koper Rood Rode, diep oranje tint Diep oranje-rood 

Blond minimaal resultaat Blond 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Was met 
shampoo

Voeg warm 
water toe

substantie

Laat 10 min.
staan, trek 

handschoenen aan

Verdeel 
substantie met 

borstel

Bedek 
haar met 

plastic muts

Wacht 60 min. Verwarm haar 
met muts op

Was met 
shampoo

Haar lengte Hoeveelheid (indicatie)

Schouder lengte 50 - 80g
Lang 80 - 100g

Wash with 
shampoo creamy paste

Wait 10 min. 
Put gloves on

Spread paste 
with brush

Cover hair 
with plastic 

cap

Wait 60 min.
with cap on

Wash with 
shampoo

Precautions ColourwellTM

  Carry out a sensitivity test 24 hours prior to use to avoid any 
adverse reactions*. 

  Firstly test a lock of hair, to ensure the right colour choice. If you 
have more than 20% grey, light blond or already have chemical 
dyed hair, the colours could show unexpected results. 

  Do not use on eyebrows and eyelashes.  
  If ColourwellTM comes in contact with your eyes, rinse with cold water.
  Store in a dry, cool place.  

  Do not use ColourwellTM if your scalp is irritated or infected.
  The composition of ColourwellTM is delicately balanced, any addi-
tion of external elements ie herbs/tea/coffee will have a negative 
impact on the ColourwellTM shade. 

  Protect your clothes against stains.
 Tip: If your scalp is dry you could add 2 spoons of yoghurt/curd to 
the paste

* Allergy/hypersensitivity test
The ColourwellTM

you to test a small quantity of the prepared solution behind your ears 
or on the inner side of your elbows. Let this rest for 24h and then 
wash off. This product is not suitable for you if you notice any reac-
tion or irritation, differing from your normal skin tone. 

Colouring step by step 

ColourwellTM to warm water (50-60 C°) until you have a 

water per 50g ColourwellTM powder. Caution not to add too much 
water. The precise quantity is difficult to indicate as the level of 
absorption of a natural product differs each time.

supplied application brush.

used for extra warmth.

the hair cap on. ** 

ColourwellTM, the more beautiful your hair be-
comes. For the most beautiful result you could use ColourwellTM 
every 14 days.

**  For more intense colours keep on for 90 to 120 min. If you do 
not have a hairdryer, keep the paste on your hair for 2 hours. If 
you colour with blond colours we recommend to heat your hair 
frequently to keep it warm.

  
Important

  Do not leave any paste on your skin (forehead, ears etc), this 
might discolour your skin.

  Do not use a prepared paste that is older than 20 min.
  The end results depend on your own haircolour and -structure. 
The thinner the structure, the more intense the colour will be. 

ColourwellTM 
colour will appear within 24-48 hours.
  If you use ColourwellTM on grey, light blond or chemical dyed 
hair, this might give an unexpected result. That is why you should  

  For the best colouring result, use ColourwellTM, on uncoloured 
hair. ColourwellTM coats the hair, therefore hair dyes based on 
chemicals cannot colour your hair in an optimal way. That is why 
it is not preferred to use chemical hair dyes on hair coloured with 
ColourwellTM. 

ColourwellTM.
  On hair coloured with ColourwellTM, it might be possible that a 

permanent colour first, before colouring your hair with ColourwellTM. 
  ColourwellTM is a long lasting semi-permanent hair colouring. The 
colour normally fades between 6-12 weeks depending on the 
hair type and how often you wash your hair with shampoo.
  If you have more than 20% grey hair it might be that the desired 
colour will only appear after the 2nd colouring treatment (repeat 
within 2 days).

yet. In this way you will keep your lively and natural colouring 
shades thanks to ColourwellTM. 
  ColourwellTM cannot make your hair lighter than your actual or 
natural hair colour. It is preferred to chose a colour that best 
matches your own hair colour or which is darker.
  ColourwellTM colours can be mixed. In this way you are able to create 
your own unique hair colour. It is also possible to colour just a few hair 
locks with another colour.

For further information and questions: www.ColourWell.com

The more often you use ColourWellTM, 
how more beautifull your hair will be

ColourWellTM Colour Your own colour is black
The expected colour result is: 

Your own colour is brown
The expected colour result is:

Soft Black Dark Black Soft Black

Dark Chestnut Brown Dark Brown-Black Dark Brown
Red Brown shine effects

Chestnut Brown Not recommended Brown
Red Brown shine effects

Mahogany Not recommended Mahogany
Red Brown shine effects

Copper Red Reddish tint 
Red Brown shine effects

Reddish tint 
Red Brown shine effects

Blond Not recommended Not recommended

ColourWellTM Colour Your own colour is light brown
The expected colour result is: 

Your own colour is grey/white
The expected colour result is:

Soft Black Soft black Soft black 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Dark Chestnut Brown Dark Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Chestnut Brown Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Mahogany Mahogany
Red Brown shine effects

Mahogany 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Copper Red Red, deep orange tint
Red Brown shine effects

Deep orange-red 
Red-Orange shine effects

Blond Minimum result Blond 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Select your colour

Hair  Quantity
length (indication)

Shoulder length 50 - 80g
Long 80 - 100g

Kies je kleur
Voorzorgsmaatregelen

  Doe een gevoeligheidstest 24 uur vóór gebruik.*
  Test de kleur eerst op een haarstreng om zeker te zijn van de juiste 
kleur keuze. Zeker als je haar meer dan 20% grijs, lichtblond of al 
reeds chemisch geverfd is, kunnen de kleuren een onverwacht resul-
taat geven. 

  Niet gebruiken op wenkbrauwen en wimpers.
  Indien ColourwellTM in je ogen komt, uitspoelen met koud water. 
  Op een droge, koele plaats bewaren.  
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Vermijd gebruik van ColourwellTM in geval de hoofdhuid is geïrriteerd 
of geïnfecteerd.

  De samenstelling van ColourwellTM is zeer gebalanceerd, enige 
toevoeging van kruiden/thee/koffie etc. benadeelt het evenwicht 
en heeft een ongunstige uitwerking op de kleur.

  Bescherm je kleding tegen vlekken.
 Tip: Indien je een droge hoofdhuid hebt kun je 2 eetlepels yoghurt/
kwark toevoegen aan de aangemaakte substantie.

*Allergie/Overgevoeligheidstest  
De kans op neveneffecten is minimaal bij gebruik van ColourwellTM. 
Wij bevelen echter aan, een kleine hoeveelheid van de aangelengde 
substantie achter je oren of op de binnenkant van je ellenbogen aan 
te brengen. Dit 24 uur laten zitten en daarna wassen. Indien je enige 
reactie/irritatie ziet, anders dan verkleuring van de huid, is dit pro-
duct niet geschikt voor je.

Stap voor stap kleuren:

ColourwellTM

ongeveer 150ml water per 50g poeder. Let op dat je niet teveel 
water toevoegt. De exacte hoeveelheid water is moeilijk aan te 
geven omdat de mate van absorptie van een natuurproduct per 
keer verschilt. 

-
doekdroog haar met bijgeleverde applicatie borstel. 

erover voor extra warmte.

de haarmuts opblijft.** 

ColourwellTM gebruikt, hoe mooier je haar wordt. Voor 
het mooiste resultaat kun je ColourwellTM elke 14 dagen gebruiken.

Voor meer info en vragen: www.ColourWell.com

-
haardroger laat dan de substantie 2 uur inwerken. Indien je kleurt 
met blonde kleuren raden wij aan om regelmatig even te föhnen 
om het haar warm te houden.

  
Belangrijk: 

  Laat geen substantie achter op de huid (voorhoofd, oren e.d.), dit 
kan je huid verkleuren.

heeft gestaan.

je direct resultaat ziet na het kleuren, verschijnt de uiteindelijke 
ColourwellTM kleur binnen 24-48 uur.

ColourwellTM gebruikt op grijs, lichtblond of chemisch 
geverfd haar, kan dit een onverwacht resultaat geven. Test daar-

ColourwellTM gekleurd haar, be-
reik je met 100% natuurlijke haarkeuring. ColourwellTM legt een 
beschermlaag om het haar waardoor haarverf met chemische 

-
om bij voorkeur geen chemische haarverf op met ColourwellTM 
gekleurd haar. 

ColourwellTM kun je nadien niet 
bleken of lichter maken. 
  Op met ColourwellTM gekleurd haar, kan een permanent niet het 
gewenste resultaat geven. Permanent daarom eerst je haar, voor 
het met ColourwellTM te kleuren. 
  ColourwellTM is een langhoudende semi-permanente haarkleu-

gewassen wordt, vervaagt de kleur bij de meeste mensen tussen 
6-12 weken. 

-
kleur mogelijk pas verschijnen na een 2e kleurbehandeling  
(binnen 2 dagen herhalen).

-
worden is. Zo behoud je, dankzij ColourwellTM je levendige en 
natuurlijke kleurnuances. 

ColourwellTM je haar lichter te kleuren 

die je eigen haarkleur het best benadert of donkerder is.
  ColourwellTM kleuren kunnen met elkaar gemengd worden.  

 
tevens mogelijk enkele haarlokken met een andere kleur te be-
handelen.

Hoe vaker je ColourWellTM gebruikt, 
hoe mooier je haar wordt

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is zwart,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Donker Zwart Mild Zwart

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin-Zwart Donker Bruin 

Kastanje Bruin Niet aanbevolen Bruin

Mahonie Niet aanbevolen Mahonie 

Koper Rood Rode Tint Rode Tint 

Blond Niet aanbevolen Niet aanbevolen

ColourWellTM kleur Je eigen haarkleur is licht bruin,
dan is het te verwachten resultaat:

Je eigen haarkleur is grijs / wit / (licht) 
blond, dan is het te verwachten resultaat:

Mild Zwart Mild Zwart Mild Zwart 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Donker Kastanje Bruin Donker Bruin Bruin 

verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Kastanje Bruin Bruin Bruin 

haar, verschijnt het effect na 2 kleuringen 

Mahonie Mahonie Mahonie 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Koper Rood Rode, diep oranje tint Diep oranje-rood 

Blond minimaal resultaat Blond 
Bij > 20% grijs haar, verschijnt het effect 
na 2 kleuringen 

Was met 
shampoo

Voeg warm 
water toe

substantie

Laat 10 min.
staan, trek 

handschoenen aan

Verdeel 
substantie met 

borstel

Bedek 
haar met 

plastic muts

Wacht 60 min. Verwarm haar 
met muts op

Was met 
shampoo

Haar lengte Hoeveelheid (indicatie)

Schouder lengte 50 - 80g
Lang 80 - 100g

Wash with 
shampoo creamy paste

Wait 10 min. 
Put gloves on

Spread paste 
with brush

Cover hair 
with plastic 

cap

Wait 60 min.
with cap on

Wash with 
shampoo

Precautions ColourwellTM

  Carry out a sensitivity test 24 hours prior to use to avoid any 
adverse reactions*. 

  Firstly test a lock of hair, to ensure the right colour choice. If you 
have more than 20% grey, light blond or already have chemical 
dyed hair, the colours could show unexpected results. 

  Do not use on eyebrows and eyelashes.  
  If ColourwellTM comes in contact with your eyes, rinse with cold water.
  Store in a dry, cool place.  

  Do not use ColourwellTM if your scalp is irritated or infected.
  The composition of ColourwellTM is delicately balanced, any addi-
tion of external elements ie herbs/tea/coffee will have a negative 
impact on the ColourwellTM shade. 

  Protect your clothes against stains.
 Tip: If your scalp is dry you could add 2 spoons of yoghurt/curd to 
the paste

* Allergy/hypersensitivity test
The ColourwellTM

you to test a small quantity of the prepared solution behind your ears 
or on the inner side of your elbows. Let this rest for 24h and then 
wash off. This product is not suitable for you if you notice any reac-
tion or irritation, differing from your normal skin tone. 

Colouring step by step 

ColourwellTM to warm water (50-60 C°) until you have a 

water per 50g ColourwellTM powder. Caution not to add too much 
water. The precise quantity is difficult to indicate as the level of 
absorption of a natural product differs each time.

supplied application brush.

used for extra warmth.

the hair cap on. ** 

ColourwellTM, the more beautiful your hair be-
comes. For the most beautiful result you could use ColourwellTM 
every 14 days.

**  For more intense colours keep on for 90 to 120 min. If you do 
not have a hairdryer, keep the paste on your hair for 2 hours. If 
you colour with blond colours we recommend to heat your hair 
frequently to keep it warm.

  
Important

  Do not leave any paste on your skin (forehead, ears etc), this 
might discolour your skin.

  Do not use a prepared paste that is older than 20 min.
  The end results depend on your own haircolour and -structure. 
The thinner the structure, the more intense the colour will be. 

ColourwellTM 
colour will appear within 24-48 hours.
  If you use ColourwellTM on grey, light blond or chemical dyed 
hair, this might give an unexpected result. That is why you should  

  For the best colouring result, use ColourwellTM, on uncoloured 
hair. ColourwellTM coats the hair, therefore hair dyes based on 
chemicals cannot colour your hair in an optimal way. That is why 
it is not preferred to use chemical hair dyes on hair coloured with 
ColourwellTM. 

ColourwellTM.
  On hair coloured with ColourwellTM, it might be possible that a 

permanent colour first, before colouring your hair with ColourwellTM. 
  ColourwellTM is a long lasting semi-permanent hair colouring. The 
colour normally fades between 6-12 weeks depending on the 
hair type and how often you wash your hair with shampoo.
  If you have more than 20% grey hair it might be that the desired 
colour will only appear after the 2nd colouring treatment (repeat 
within 2 days).

yet. In this way you will keep your lively and natural colouring 
shades thanks to ColourwellTM. 
  ColourwellTM cannot make your hair lighter than your actual or 
natural hair colour. It is preferred to chose a colour that best 
matches your own hair colour or which is darker.
  ColourwellTM colours can be mixed. In this way you are able to create 
your own unique hair colour. It is also possible to colour just a few hair 
locks with another colour.

For further information and questions: www.ColourWell.com

The more often you use ColourWellTM, 
how more beautifull your hair will be

ColourWellTM Colour Your own colour is black
The expected colour result is: 

Your own colour is brown
The expected colour result is:

Soft Black Dark Black Soft Black

Dark Chestnut Brown Dark Brown-Black Dark Brown
Red Brown shine effects

Chestnut Brown Not recommended Brown
Red Brown shine effects

Mahogany Not recommended Mahogany
Red Brown shine effects

Copper Red Reddish tint 
Red Brown shine effects

Reddish tint 
Red Brown shine effects

Blond Not recommended Not recommended

ColourWellTM Colour Your own colour is light brown
The expected colour result is: 

Your own colour is grey/white
The expected colour result is:

Soft Black Soft black Soft black 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Dark Chestnut Brown Dark Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Chestnut Brown Brown
Red Brown shine effects

Brown 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Mahogany Mahogany
Red Brown shine effects

Mahogany 
Red Brown shine effects - >20% grey hair the 
effect will appear after 2 applications

Copper Red Red, deep orange tint
Red Brown shine effects

Deep orange-red 
Red-Orange shine effects

Blond Minimum result Blond 
>20% grey hair the effect will appear after 2 
applications

Select your colour

Hair  Quantity
length (indication)

Shoulder length 50 - 80g
Long 80 - 100g

Kies je kleur


