
Kitoko Botanical Color 

✓ Biologisch 
✓ Natuurlijke plantenextracten 
✓ Ammonia vrij 
✓ Resorconil (onnatuurlijk pigment) vrij 
✓ PPD en PTD vrij 
✓ Vegan friendly 

“Gebaseerd op 7 natuurlijke kleurstoffen” 87% biologisch – 13% semi permanente 
pigmenten ; 
Henna / Cassia / Indigo / Walnut husk / Bloodwood Tree / Turmeric / Rhubarb 

Voordelen: 
- gezonder uitziend en sterker haar  
- voller en meer volume 
- verzorgt enorm 
- geen beschadiging dus veel glans  
- lange houdbaarheid 
- glutenvrij 
- vegan friendly 
-100% grijsdekking 
-verpakking recyclebaar  
  
Het systeem bestaat uit drie producten 
- zakje poeder Botanical  
 (De pigmenten zijn in poedervorm en dienen met water aangemengd te worden) 

- Primer Shampoo 
 (De primer shampoo gebruik je voor het kleuren. PH waarde 7.1 zachte, diepreinigende 
formule. Alkalisch maar niet schadelijk. Vrij van sulfaten, parabenen , waxen en minerale 
oliën)  

- gezuiverd water/ gekookt water  
( de poeder moet aangemengd worden met water vrij van metalen bijv.Barleduc. 
Daarnaast moet het water afgekookt zijn en afgekoeld tot 70/80 graden voor de kleur 
gemend wordt, geen kraanwater ) 

De drie tools  
( het is erg van belang deze te gebruiken omdat ze hitte bestendig zijn ) 
-ASP Kitoko Botanical Bowl / ASP Kitkoko Botanical Brush / ASP Kitoko Botanical Whisk 

KITOKO BOTANICAL heeft  12 kleuren ; 

2 koele kleuren ; 
• Bitter Chocolate 
• Peppercorn 

9 warme kleuren ; 
• Nutmeg 
• Cranberry 
• Chocolate 
• Autumn Berries 



• All Spice 
• Paprika 
• Dark Cinnamon 
• Damson 
• Manuka Honey 

1 neutrale kleur ; 
• Crystal Clear Hero  

        (kan met elke kleur gemengd worden om de kleur lichter te maken) 
  
Belangrijk : 

- Alle kleuren zijn onderling mengbaar  
- Bitter Chocolate en Peppercorn kunnen nadien NIET geblondeerd  
- Bitter Chocolate en Peppercorn gebruik je ook voor grijshaardekking ( 25% ) 
- Bitter Chocolate en Peppercorn kun je ook puur gebruiken en zijn tot 100% 

grijsdekkend 
- Bitter Chocolate en Peppercorn kun je ook meer dan 25% toevoegen aan je kleur  
- 45 min inwerktijd. Altijd een zachte warmte gebruiken (40-42 graden) 

MENGVERHOUDING 

NORMAAL HAAR  
Mengverhouding 1:5  
Voorbeeld: 40 gram pigment + 200 gram water 

MOEILIJK DEKKEND HAAR  
Mengverhouding 1:4 → 
Voorbeeld: 40 gram pigment + 160 gram water  ( Let op! Deze mix NIET voor 
grijsdekking gebruiken)  
(deze mix geeft een niet volledige dekking en zo behoud je een natuurlijke look) 

BIJ 30% OF MEER GRIJS HAAR 
Mengverhouding 1:4 →  
*bij donkere tinten 25% van je poeder Peppercorn toevoegen en 75%gewenste kleur 
*Bij lichte tinten 25% van je poeder Bitter Chocolate toevoegen en 75% gewenste 
kleur 
Voorbeeld: 10 gram pigment voor grijsdekking + 30 gram gewenste kleur + 160 gram 
water  

CRYSTAL CLEAR HERO SHADE 
Mengverhouding 1:5 
Voorbeeld: 10 gram Crystal Clear + 30 gram gewenste kleur + 200 gram water  

Gebruiksaanwijzing: 
Stap 1 
Wassen , 1 keer wassen met de Botanical Primer shampoo 

Stap 2 
Droogföhnen  
(föhnen is belangrijk omdat het haar de kleur dan beter opneemt. Doe je dit niet dan krijg 
je pigment te kort omdat de kleur  teveel verdunt wordt door het achtergebleven water in 
het haar.) 



Stap 3  
Kleur mengen ; 
- poeder in het bij behorende bakje  
- kook het water ( geen kraanwater , alleen mineraalwater uit n fles /pak ) 
- laat het water kort afkoelen 70/80 graden 
- mix met een de bijbehorende garde 
- 3-4 minuten laten staan zodat het pigment zich kan ontwikkelen 
- warm aanbrengen, ongeveer 37 graden 
- bij teveel afkoelen opnieuw opwarmen (bijbehorende bakje is magnetron bestendigd)  

Stap 4  
Altijd afdekken 
- 45 minuten laten inwerken  ( eerste behandeling in 1 keer inzetten van aanzet tot punt) 
- Altijd zachte warmte gebruiken, ongeveer 40-42 graden 
- Uitgroei bijwerken 30 min,  daarna lengte + punt 15 min. Inwerken 
   (totaal 45 min. inwerken) 

Stap 5 
- afdekfolie weghalen en laten afkoelen 
- voorzichtig uitspoelen niet masseren 
- 1 x wassen met Kitoko Cleanser ( keuze afhankelijk v haartype ) zonder teveel te 
masseren . 
- geschikte Kitoko Balm aanbrengen voor het haartype van de klant 

LET OP! ADVIES VOOR KLANT 48 UUR NIET WASSEN NA HET KLEUREN ZODAT DE KLEUR 
GOED IN HET HAAR OPGENOMEN WORDT. 

Belangrijk ! 
✓ de kleur moet warm aangebracht worden 37 graden 
✓ De kleur moet met warmte inwerken! 40-42 graden 
✓ de kleur van de mix lijkt anders dan het eindresultaat 
✓ de kleur trekt niet in op de huid 
✓ niet met een kwast mengen maar met de garde 
✓ een allergietest is altijd aan te raden 
✓ de kleur is +/- 20 wassingen houdbaar met Kitoko producten 
✓ de kleur moet gemixt worden met gezuiverd water omdat metalen de kleur 

beïnvloeden 
✓ gebruik altijd de Botanical Primer Shampoo anders kan de kleur niet goed in het 

haar dringen 


