
We Love 
the Real You



Gebaseerd op karakterkleur pigmenten, onthult  
de samenstelling van Four Reasons Luxima de subtiele
verschillen in diepte in de basis en creëert een
driedimensionale indruk. Dit maakt het eindresultaat  
altijd uniek, uitzonderlijk levendig en veelzijdig - precies wat 
de klanten van vandaag de dag willen. Haar dat met  
Luxima is gekleurd, ziet er nooit gekleurd of onnatuurlijk uit; 
in plaats daarvan sprankelt het op een heldere en  
natuurlijke manier.

De kleurenserie staat bekend om zijn uitzonderlijk
langdurige glans die door licht schitterend weerkaatst.
Deze glans komt  door ons speciaal ontworpen Shine
Enhance Complex. De vitamines en plantaardige oliën
versterken effectief het vermogen van kleurpigmenten om
licht te reflecteren.

Luxima haarkleuring is ammoniavrij en 100% vegan.  
De laag-alkalische Luxima kleurt het haar op een milde
manier - het lift de natuurlijke basis van het haar niet op,
dus je hoeft je geen zorgen te maken over ongewenste
warme tinten.

De zachte tinten van Luxima’s kleurcollectie creëren
gegarandeerd, betrouwbare en natuurlijke resultaten.  
Je kunt het gewenste resultaat bereiken door gebruik te
maken van de verschillende kleur series, zoals BASE-tonen:
die de dekking vergroten, of Mixers: die de kleur versterken.
De gelachtige samenstelling is gemakkelijk te mengen en
aan te brengen door middel van een applicatiefles of met
de verfkwast.

WELCOME TO THE WORLD OF FOUR REASONS

#1 THREE-DIMENSIONAL RESULT

#2 REFLECTIVE SHINE 

#3 AMMONIA FREE 

#4 QUICK AND EASY TO USE
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Four Reasons Luxima krijgt zijn schitterende glans door
ons Shine Enhance Complex. Door dit Complex en de
voedende plantaardige oliën wordt het reflecterend
vermogen van de pigmenten intens versterkt en zorgt
voor die prachtige en langdurige glans. 

Limnanthes alba zaadolie
Gewonnen uit de zaden van limnanthes alba
(moerasbloem). Deze olie benadrukt de natuurlijke
glans van het haar, geeft het textuur en voelt zacht
aan.

Calendula extract
Bekend om zijn kalmerende en ontstekingsremmende
eigenschappen. Calendula-extract is rijk aan vocht- 
regulerende ingrediënten die het haar gezond en
glanzend maken.

Kracht van vitamines
Vitamine E en C zijn antioxidanten die het haar
verzorgen, beschermen tegen UV-stralen en de
houdbaarheid van de kleur verbeteren. We gebruiken
alleen plantaardige vitamines.

SHINE ENHANCE COMPLEX – REFLECTERENDE GLANS MET NATUURLIJKE OLIËN EN EXTRACTEN

BASE tones
BASE tones zorgen voor dekkracht en het vermogen om
de kleur te egaliseren. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken om
de haarkleur donkerder of lichter te maken, inclusief 
uitgroei, en om grijs haar te dekken. Je kunt gebruik maken
van alleen de BASE-tonen of samen gemengd met de
andere karakters.

EXPRESS tones
Koele, natuurlijke tinten voor natuurlijke, snelle toning en
kleurcorrectie. De inwerktijd ven express tinten is
slechts 5 minuten en daardoor erg geschikt als heren
kleuring.

BROWN tones 
Zachte, bruin tinten voor het opfrissen of versterken van
het karakter in het haar of om de kleur te veranderen in
verschillende diepteniveaus: 4–6 en 6–8.

BLOND tones 
Zachte tinten voor het versterken, opfrissen en egaliseren
van de kleur in blond haar in twee verschillende
diepteniveaus: 7–9 en 8-10. Alle tinten bevatten al
pigmenten om een gele ondertoon te neutraliseren.

PASTEL tones
Kant-en-klare pasteltinten met een prachtige glans en
helder resultaat. Gebruik voor tonen in blond haar of
voor pastelkleur BLONDE tinten.

MIXER tones 
Rijke mengkleuren van koel tot warm om zowel puur te
gebruiken of gemengd met andere karakter tinten om te
versterken.

BRILLIANT TONE RANGES

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Uitleg kleurnummers
De diepteniveaus zijn gemarkeerd met cijfers die de
kleurhoogte aangeven waarop je kan kleuren. 
•  De eerste 2 cijfers geven aan waarin het 

diepteniveau is. Dat wil zeggen de hoeveelheid  
pigment die erin zit bepaalt de kleurhoogte.

•  De laatste 2 cijfers zijn gebaseerd op de kleur- 
karakters en duiden daarmee het karakter aan in

  de kleur. 

De kleur kiezen

1.  Bepaal de natuurkleur van het haar, evenals  
het diepteniveau en het karakter van het gekleurde haar.

2.  Bepaal het karakter en de intensiteit van het gewenste 
eindresultaat. Als je een multidimensionaal resultaat wilt 
bereiken, kies jouw Luxima tint op het lichtste deel van het 
haar. Als je op zoek bent naar een meer genuanceerd en 
rustig resultaat, kies je de tint op het donkerste deel van  
het haar.

.1   Ash   .5   Mahogany

.2   Iridescent  .6   Red

.3   Golden  .7   Tobacco / Brown

.4   Copper

Bijv. 7–9.16 Smoky Rose / 7–9 = het diepteniveau van de 
basis die past bij de kleur en .16 = het karakter van de kleur. 
Houd er rekening mee dat het eindresultaat in lichter haar 
ergens schommelt tussen kleurhoogte 7 en 9. 

Wil je in dit geval de lichtste kleurhoogte behouden dan meng 
je de kleur met clear.

MIXING RATIO

De mengverhouding is 1:2  
(1 part color + 2 parts oxidizer)

Color (g) Oxidizer (g) Totaal (g)

20 40 60

30 60 90

40 80 120

50 100 150

60 120 180

70 140 210

80 160 240

90 180 270

100 200 300

DE DEVELOPER KIEZEN

Kies de sterkte van de developer op basis van  
de huidige kleurhoogte en het gekozen karakter:

 Four Reasons  
Oxid

Tonen van gekleurd of verhelderd haar 1,5 % 

Donkerder kleuren of aanzet kleuren met een BASE-tint 3 % 

Verhelderen van aanzet kleuring en grijsdekking met een BASE-tint 6 %

TOEPASSING EN INWERKTIJD

Breng de kleur royaal aan, emulgeer door en houdt  
de inwerktijd aan:

                  

Na de inwerktijd het haar emulgeren, uitspoelen en wassen.

LAAT JE CREATIVITEIT SHINEN 
– TIPS VOOR INDRUKWEKKENDE  
RESULTATEN

Luxima toned highlights in natuurhaar zonder de natuurkleur 
donkerder of lichter mee te kleuren. Met andere woorden doet 
Luxima niets op de natuurkleur. 

Volg de onderstaande tips bij het gebruik van Four Reasons Luxima:

• Door de inwerktijd te verlengen, kun je de intensiteit verhogen 
  van het eindresultaat. Hoe langer de inwerktijd, hoe dieper en 
  intenser het resultaat.

• Sterke verschillen in haarporositeit hebben effect op het 
  eindresultaat en benadrukken de koele karakters in het kleurrecept.

• De hoeveelheid gebruikte kleur heeft invloed op de intensiteit van 
  het kleurresultaat; door de kleur overal in het haar te masseren,  
  voorkom je oneven kleuren die veroorzaakt worden door  
  onvoldoende kleur.

• Let op bij het mengen van EXPRESS-tinten met andere Luxima tinten 
  dat door de inwerktijdtijd te verlengen, je het diepteniveau  
  benadrukt.

• De BLOND-tinten bevatten al koele kleurpigmenten om gele 
  ondertonen te neutraliseren. Als de basis helemaal puur blond is, 
  kun je de gele tonen onder controle houden door er bijvoorbeeld  
  tint .13 in te mengen.

• Gebruik BASE-tinten gemengd met andere Luxima-tinten bij  
  het kleuren van onbehandeld haar. Wil je bijvoorbeeld ook de 
  uitgroei kleuren, meng een donkere of een blonde BASE-tint met 
  de Luxima-tint volgens het gewenste eindresultaat. Donkere   
  BASE-tinten verhogen de dekking van de kleur, terwijl blonde 
  tinten helder blijven en warme tonen afzwakken.

1 PART
COLOR

2 PARTS 
OXIDIZER
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WE HOPE TO MEET YOU SOON! 


