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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR GEBRUIK TWEE 

KEER DOORLEZEN

Haarkleurcorrectie is de behandeling om 
een ongewenste haarkleur terug te 

draaien of te verwijderen.

Scott Cornwall® Decolour Remover 
gebruikt de nieuwste technologie om 

niet alleen kunstmatige haarpigmenten 
permanent te verwijderen, maar ook de 
bindingen in je haar te versterken met 
behulp van een aminozurencomplex.

®SCOTT CORNWALL
Decolour RemoverTM



BELANGRIJK – HUIDALLERGIE TEST:
DOE EEN HUIDALLERGIE TEST 48 UUR 
VOORDAT JE DIT PRODUCT GEBRUIKT, ZELFS 
ALS JE Scott Cornwall DECOLOUR REMOVER 
AL EERDER HEBT GEBRUIKT.

48H

DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN
• Als je haar gekleurd is met henna of metaalzouten.
• Als je haar gekleurd is met een heldere modekleur (blauw,  
 groen, roze, enz.).
• Als je een jeukende of beschadigde hoofdhuid hebt.
• Als je een reactie hebt gehad op een haarkleurmiddel.

HOE MOET JE DE HUIDALLERGIE TEST DOEN
 1. Verwijder oorbellen. Draag de meegeleverde   
  handschoenen.
 2. Giet een hoeveelheid van Part 2 Developer Cream ter  
  grootte van een erwt in een plastic glas of papieren   
  kommetje.
 3. Giet een hoeveelheid van Part 1 Activator ter grootte  
  van een erwt in hetzelfde kommetje. Gebruik een   
  wattenstaafje om te mixen tot een egale crème. Draai  
  de doppen weer stevig op de flesjes.
 4. Breng aan achter het oor op een gebied ongeveer de  
  grootte van een cent

 5. Laat 24 uur intrekken zonder af te wassen, te bedekken  
  of aan te raken.

 6. Als je tijdens deze periode abnormale reacties   
  opmerkt, zoals jeuk, roodheid of zwelling in of rond het  
  testgebied, GEBRUIK DIT PRODUCT DAN NIET.

VEILIGHEIDSADVIES
Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken bij kin-
deren. Nooit gebruiken op wimpers of wenkbrauwen. Als het 
product in contact komt met de ogen, spoel dan uit met warm 
water en raadpleeg een arts. Bewaar geen ongebruikt mengsel 
omdat de fles kan barsten. Gooi ongebruikt mengsel meteen 
weg.



HAARLOK KLEURTEST
OM ZEKER TE ZIJN VAN DE RESULTATEN DIE JE 
KRIJGT MET DIT PRODUCT MOET JE EEN 
HAARLOK TEST DOEN. DAAROM MOET JE 
METEEN NA HET VOLTOOIEN VAN DE 
HUIDALLERGIE TEST EEN HAARLOK TEST DOEN 
OP EEN KLEIN STUKJE HAAR.

VOORDAT JE BEGINT

Bedek en bescherm kleding en bekleding omdat verkleuring 
kan optreden. Gebruik een oude handdoek om over je 
schouders te draperen. TIP: Neem een vuilniszak, en knip deze 
langs één kant open om een cape te maken. Je hebt een plastic 
kam met wijde tanden nodig om het product door het haar te 
verwerken en indien mogelijk huishoudfolie (of een klein plastic 
zakje) om tijdens het inwerken het haar in te wikkelen. Draag 
altijd de meegeleverde handschoenen. 

Als je erg dik of lang haar hebt, heb je mogelijk twee pakjes 
Scott Cornwall® Decolour Remover nodig.

1. Open een zakje met Precolour Clarifier en maak een haarlok  
 vochtig en breng een hoeveelheid Precolour Clarifier ter  
 grootte van een erwt aan op het haar. Laten schuimen en  
 afspoelen.

2. Giet daarna een hoeveelheid van Part 2 Developer ter   
 grootte van een erwt in een plastic, glazen of papieren 
 kommetje.

3. Giet een hoeveelheid van Part 1
 Activator ter grootte van een erwt in
 hetzelfde kommetje. Gebruik een
 wattenstaafje om te mixen tot een
 egale crème. Draai de doppen
 weer stevig op de flesjes.

4. Gebruik een watje om de crème
 egaal aan te brengen op een
 klein stukje van je haar.

5. Laat dit inwerken volgens de
 stappen vier tot vijf. Gebruik
 geen afwerkingsbalsom zoals
 beschreven in stap zes, maar
 gebruik je normale shampoo en
 conditioner, Droog vervolgens het
 haar en bekijk het resultaat.

6. Mogelijk moet SC Decolour Remover
 meer dan één keer worden aangebracht, als het niet 
 de gewenste verwijdering heeft opgeleverd, raadpleeg vragen  
 antwoorden van deze bijsluiter.
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• Het haar enkele  
 minuten 
 uitspoelen met  
 warm water.  
 Dan het haar
 lichtjes   
 droogmaken met  
 een handdoek,   
 zodat het nat blijft  
 maar niet druipt.

• Open het zakje 
 Precolour Clarifier en  
 doe 50% van de gel op je  
 palm. Bewaar de
 resterende 50% veilig in het zakje in het zakje.

• Verwerk de Clarifier gel door het haar en creëer schuim  
 van wortel tot punt.

• Wacht 5 minuten.

• Spoel het schuim enkele minuten uit het haar.

• Droogmaken met een handdoek en voorzichtig (maar  
 helemaal) kammen.

NB. Het is normaal dat het haar na het ophelderen in de 
knoop raakt. Breng geen conditioner of product aan op 
het haar. Ga na het kammen direct verder met stap twee.

STAP EEN – VOORBEREIDEN MET 
PRECOLOUR CLARIFIER

Scott Cornwall® Precolour Clarifier is een 
speciale behandeling ontworpen om 
opbouw en resten van het haaroppervlak 
te verwijderen en de perfecte PH in het 

haar te creëren voor een optimale verwerking van 
technische behandelingen. Gebruik de Precolour Clarifier 
behandeling altijd direct voor het aanbrengen van 
Decolour Remover. U moet 50% van de (meegeleverde) 
Precolour Clarifier behandeling gebruiken voor het 
verwijderen en de resterende 
50% na het verwijderen van 
de kleur en voor de laatste 
stap van de 
afwerkingsbalsem.



STAP DRIE – 
AANBRENGEN

Zorg ervoor dat vochtig haar is gekamd na 
stap een Clarifying-behandeling en voor het 
aanbrengen van de vermengde Decolour  
formule.

• Breng kleine hoeveel heden   
 van de vermengde
 Decolour formule aan op  
 de palm van je
 handschoen, wrijf de  
 handpalmen licht tegen  
 elkaar.

• Breng eerst aan op de
 middellange lengtes en   
 punten, of de gebieden die het  
 donkerst zijn of de meeste kleur 
 verwijdering vereisen.

• Wrijf de formule in het haar met  
 duim en wijsvinger zodat het haar  
 volledig bedekt is. Maak je geen  
 zorgen als het product in contact  
 komt met natuurlijke haarkleur of  
 wortelge bieden, aangezien alleen  
 kunstmatig gekleurde gebieden worden behandeld.
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• Doe de handschoenen aan en  
 bescherm de schouder met   
 een handdoek of cape.

• Draai de dop van de fles Part 
 2 Developer los. Giet alle  
 Part 1 Activator oplossing in  
 het flesje Part2 Developer.

• Draai het aanbrengmondstuk  
 stevig vast op het flesje Part 
 2 Developer.

• Schud het flesje Part 2  
 Developer 1 minuut stevig  
 door elkaar om de Decolour formule  
 volledig te mengen en te activeren.
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STAP TWEE - DECOLOUR REMOVER 
MENGEN
Zorg ervoor dat je beide flesjes schudt 
voordat je de doppen losdraait en deze 
mengt.



• Gebruik een plastic kam met wijde tanden om de formule  
 door het haar te verwerken.

• Na het aanbrengen het haar in huishoudfolie wikkelen om  
 de warmte vast te houden en de kleurmoleculen te  
 helpen verwijderen.

• Voor extra comfort en warmtebehoud, wikkel je haar in  
 een handdoek of tulband nadat je het in huishoudfolie  
 hebt gewikkeld.

KLEUR DIE VERWIJDERD
MOET WORDEN

Verwijdering van ongewenste 
tinten, b.v. asblond, koper, 
beige enz.

Verwijdering van recent
aangebrachte kleur

Verwijdering van donkere of 
opgebouwde kleur

15 minuten

20-25 minuten

40-50 minuten

TIJDSDUUR
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STAP VIER – INWERKEN
NB. Tijdens de inwerkingstijd kun je de 
voortgang controleren, Scott Cornwall® blijft 
tot 1 uur actief en zal de conditie van het 
haar niet beschadigen of in gevaar brengen.

• Spoel de Decolour formule onder warm stromend water  
 uit het haar zoals je zou doen met een normale
 conditioner.

• Gebruik heet maar comfortabel water om ten minste drie  
 tot 5 minuten uit te spoelen, afhankelijk van hoe lang en  
 dik het haar is.

• Na het uitspoelen, lichtjes droogmaken met een 
 handdoek.
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STAP VIJF - UITSPOELEN EN OPNIEUW 
VERHELDEREN
Zodra de volledige inwerkingstijd om is, ga 
verder met uitspoelen:



• Doe nu de resterende 50% van het zakje Precolour   
 Clarifier op je palm en verwerkt het door het haar   
 en creëer schuim.

• Masseer Precolour Clarifier 1 minuut door het haar.

• Het haar nu uitspoelen totdat het water 1 to 2   
 minuten helder is.

• Na het uitspoelen, droogmaken met een handdoek   
 om overtollig vocht te verwijderen.



VOLLEDIGE LAAG 
VERSTERKEND MASKER 
BEHANDELING

Als je een diepere 
behandeling voor het 
versterken van de laag 
wilt, breng dan 
afwerkingsbalsem (zoals 
hierboven) aan en kam 
door het hele haar. 
Wikkel het haar
echter na het
aanbrengen in
huishoudfolie en laat
het 30 minuten 
inwerken voordat je het 
uitspoelt. 

Deze intense 
maskerbehandeling van 
30 minuten werkt diep in 
de haarvezels en is 
vooral goed voor 
kwetsbare haartypes.

STAP ZES – LAAG AFWERKINGSBALSEM 
OM DE BEHANDELING TE VERSTERKEN

Dit proces normaliseert en versterkt de 
haarvezels.

NB: Zorg ervoor dat je plastic kam met 
brede tanden volledig is ontdaan van eventuele resten 
van Decolour Remover voordat je deze opnieuw 
gebruikt.

• Zorg ervoor dat het haar handdoek-droog is en niet  
 druipnat alvorens het aanbrengen.

• Open het zakje Afwerkingsbalsem en doe de balsem  
 op je palm.

• Breng de balsem royaal aan op vochtig haar en kam  
 vervolgens grondig door van de wortels tot de   
 punten gedurende 1 minuut, en verwerk de balsem   
 door het haar.

• Laat nog 5 minuten inwerken alvorens het 1 minuut af  
 te spoelen. Dit beëindigd uw haarkleurverwijdering.
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V) Is Decolour Remover een bleekmiddel?

A) Nee, het is een verminderingsmiddel. Een   
 verminderingsmiddel is het tegenovergestelde   
 van bleekmiddel dat een oxidatiemiddel is.   
 Oxidatiemiddelen zetten moleculen uit en maken  
 ze lichter. Verminderingsmiddelen krimpen en   
 splitsen moleculen. In het geval van Decolour   
 Flash Remover worden de kunstma tige   
 oxidatiemoleculen in het haar gekrompen en   
 vernietigd, zodat ze kunnen worden uitgespoeld.   
 Verminderingsmiddelen zijn te vinden in andere   
 haartechnologieën zoals permanenten en staan   
 bekend om hun zwavelgeur.

V) Zal Decolour Remover mijn natuurlijke   
 niet-gekleurde haar lichter maken?

A) Nee, Decolour Remover kan alleen de effecten van  
 kunstmatige pigmentmoleculen omdraaien. Als   
 het wordt aangebracht op je natuurlijk haar, zul je  
 geen resultaat zien.

V) Kan Decolour Remover mijn oorspronkelijke   
 natuurlijke kleur onder de kunstmatige tint laten  
 zien?

A) Niet altijd. Permanente haarkleuringen zijn   
 gemaakt door een kleurstof crème/olie of gel te   
 mengen met een inwerkingsmiddel. Dit   
 inwerkingsmiddel bevat waterstofperoxide.  
 Bepaalde sterktes van waterstofperoxide zullen   
 natuurlijke haarkleuren lichter maken. Dus hoewel  
 je deze verkleuring van je natuurlijke haar   
 misschien niet opmerkt terwijl het geverfd is   
 (vooral bij zwarte tinten), als je deze verwijderd   
 zul je misschien zien dat je natuurlijke haarkleur   
 lichter is geworden door het oorspronkelijke   
 kunstmatige kleurproces of - processen.

V) Wordt mijn haar rood na het gebruik van  
 Decolour Remover?

A) Zoals hierboven, is het niet zo dat het haar rood   
 wordt, het probleem kan zijn dat de onderlig   
 gende natuurlijke kleur lichter is geworden van de  
 eerder aangebrachte haarkleuringen en warm is   
 geworden. Dit gebeurt niet altijd maar is   
 afhankelijk van de peroxidesterkte van het   
 inwerkingsmiddel in het merk haarkleuring of   
 haarkleuringen die eerder op het haar zijn   
 gebruikt. Bekijk tips over hoe je kunt omgaan met  
 ongewenste warme haartinten haar.



V) Kan Decolour Remover felle modekleuren  
 zoals blauw, roze en groen verwijderen?

A) Nee, verminderingsremovers kunnen echte  

 semipermanente kleurstoffen zoals directe  

 kleurstoffen niet ongedaan maken. Directe  

 haarverf is een andere technologie en werkt  

 door het haar te 'spannen'. Het moet het haar  

 goed verhelderen. Gebruik GEEN   
 verminderingsremovers om directe haarverf te  

 verwijder en, omdat dit de kleurmoleculen zou  

 kunnen vervormen. Als je een product hebt ge 

 kocht  waarvan op de verpakking staat dat dit  

 binnen 10 wasbeurten uit het haar verwijderd is,  

 maar het vervaagt niet, moet je eerst contact  

 opnemen met de fabrikanten van dat product  

 voor advies. Als je merkt dat je modekleur  

 vervaagd is, maar er nog wat tint over is,  

 gebruik dan Decolour Stripper.



V) Kan ik direct na het gebruik van Scott Cornwall®   
  Decolour Remover opnieuw kleuren?

A) Je moet ten minste 7 dagen en 3 wasbeurten   

 wachten voordat je een haarkleurproduct op basis  

 van peroxide op het haar aanbrengt, na het   

 aanbrengen van een haarkleurremover met    

 reductiemiddel. Producten die je gedurende 7   

 dagen moet vermijden zijn permanente   

 haarkleuring, bleekmiddelen, producten die het   

 haar lichter maken en semipermanente   

 haarkleuring op basis van peroxide. Kijk bij twijfel  

 naar de ingrediëntensectie van het product dat je  

 wilt gebruiken om te controleren of er    

 'waterstofperoxide' is toegevoegd. Na het gebruik  

 van een haarkleurremover met een    

 verminderingsmiddel, is het belangrijk dat het   

 haar kan normaliseren en dat eventuele resten van  

 het verminderingsmiddel uit het haar worden   

 gespoeld. Als een product op peroxidebasis   

 onmiddellijk na het verwijderen van de kleur op   

 het haar wordt aangebracht, kunnen eventuele   

 kleurmoleculen die niet voldoende uit het haar zijn  

 gespoeld, opnieuw worden geactiveerd en kan het  

 haar weer donkerder worden.

V) Welke haarkleurproducten kan ik direct na het   
  gebruik van Decolour Remover gebruiken?

A) Elk product dat geen waterstofperoxide bevat,   

  kan onmiddellijk na het aanbrengen van Decolour  

  Remover worden gebruikt. Waaronder:

• Alle Kleurhersteltinten

• Kleurherstellende Instant-toner Sprays

• Kleur Herstel Direct Toner Spray

• Blauw/paars/zilver Shampoos

• Tijdelijke Haarkleuring (Geen Peroxide)

• Echte Semipermanente Haarkleuring  
 (Geen Peroxide)

• Shampoos Voor Gekleurd, Droog Haar



KLEURCORRECTIETIPS

OMGAAN MET BLOOTGESTELD WARMTE

Zoals uitgelegd, kan waterstofperoxide dat 

wordt aangetroffen in de inwerkingsmiddelen 

van permanente kleurstoffen, het haar lichter 

maken. Voortdurende toepassing van 

peroxide op het haar (zelfs door het gebruik 

van zwarte kleurstoffen) kan ervoor zorgen dat 

de onderliggende natuurlijke kleur lichter 

wordt. Dus wanneer je een permanent 

donkerdere kleur verwijdert, zie je mogelijk 

een warme tint in de onthulde natuurlijke kleur. 

Om blootgestelde warmte in je natuurlijke 

kleur aan te pakken, zijn er verschillende opties 

die je direct kunt gebruiken:

Gebruik koele getinte kleurhersteltinten

Gebruik Kleurherstelkleuren 

Kleurherstelkleuren zoals Iced Platinum en 

Cool Ash kunnen direct na het verwijderen van 

de kleur worden aangebracht om warmte 

tegen te gaan. Bovendien kunnen 

kleurherstellende instant-tonersprays worden 

aangebracht na het uitspoelen van de 

afwerkingsbalsem.

Was het haar alleen met blauwe of paarse 
shampoos

Hoewel ze niet zo sterk zijn als kleurherstel, 

kunnen blauwe en paarse shampoos de 

warmte in removerhaar gaan tegenwerken na 

meerdere wasbeurten. De sleutel is om deze 

shampoos als je enige reinigingsproduct en bij 

elke wasbeurt te gebruiken.



ZWART VERWIJDEREN.

Sommige zwarte kleurstoffen 

kunnen zich in lagen op het haar 

ophopen. Zie het als een muur 

die herhaaldelijk is geverfd. 

Zorg er daarom voor dat je 

Decolour Remover 

gedurende ten minste 45 

minuten laat inwerken 

wanneer je de opgebouwde 

zwarte kleur probeert te 

verwijderen.

Als er nog wat donker in het 

haar achterblijft (meestal in 

de lagere opgehoopte 

delen), kun je nog meer 

Decolour Remover 

op het haar aanbrengen, 

totdat het zwart

verdwenen is.

NB: Houd er rekening mee 
dat sommige merken 
Directe Haarverf in hun 
zwarte kleursto�en 
kunnen gebruiken.



SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

®SCOTT CORNWALL

SCOTT CORNWALL

KLEURVERMINDERING & KLEURVERHELDERING

Je hoeft een kunstmatige haarkleuring niet altijd 100% te 
verwijderen. Soms is de tint (over het algemeen) OK, maar 
misschien gewoon te donker of te tonaal (bijv. te smoezelig 
of te levendig). Door een kleurvermindering te doen kun je 
jouw bestaande haarkleur verfijnen, zonder de resultaten 
voor 100% uit je haar te verwijderen. Enkele tips voor 
Kleurvermindering & Kleurverheldering

1. Een kleurvermindering moet altijd op nat of vochtig haar  
 worden gedaan. Dit komt omdat je het removermengsel  
 wilt verdunnen en het snel en gemakkelijk door het haar  
 wilt laten glijden.

2. Als je een te tonaal of te donker kleurresultaat hebt  
 gekregen, hoe eerder je Decolour Remover kunt   
 aanbrengen en de kleur kunt 'verminderen', hoe beter.  
 Maak eerst het haar helder om conditionerende laagjes  
 te verwijderen en breng vervolgens Decolour Remover  
 aan op nat haar. Een nieuw permanent kleurresultaat  
 zou binnen enkele minuten moeten verminderen.

3. Als je een milde haarkleuring wilt verwijderen, hoef je de  
 kleur van het haar alleen te verhelderen. Meng eerst  
 Decolour Remover en schuim vervolgens een heldere of  
 verhelderende shampoo in het haar. Breng vervolgens  
 (met beide handen) de gemengde kleurremover aan op  
 het haar en laat het schuimen. Blijf het haar masseren en  
 laten schuimen voor maximaal 5  
 minuten en daarna uitspoelen en  
 vervolgens een tweede   
 verhelderende
 shampoobehandeling  
 aanbrengen (zonder  
 de remover), gevolgd  
 door je normale   
 conditioner. Je zou  
 moeten merken  
 dat deze milde  
 schuimende  
 kleurreiniging  
 voorzichtig  
 een deel van de  
 overmatige, zware   
 kleurophoping verwijdert zonder  
 de kunstmatige tint aanzienlijk te  
 verminderen of te verwijderen. Je  
 kunt deze techniek meerdere   
 keren herhalen om de gewenste  
 tint te krijgen.
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VOOR ARTIKELEN EN ADVIES

Ik heb veel artikelen en technische 
inhoud op mijn website geschreven. Hier 
kun je meer informatie vinden over niet 
alleen Decolour Remover, maar ook over 
andere haarkleurkwesties en haarproble�
men.

Het krijgen van geweldig haar gaat 
echter over begrip. Dus ik zou je ten 
zeerste aanbevelen om de website te bez�
oeken en deze te lezen. Ik kan altijd al 
je vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groeten


