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Grijs haar?
Mooi (niet)!
De één vindt het prachtig, de ander
ziet ze liever (nog) niet: grijze
haren. Hoe u grijze haren kunt
accentueren of op de juiste manier
kunt verbergen, weet de kapper als
geen ander. Vier lezeressen kregen
bij Keune Haircosmetics in Soest
een prachtige metamorfose.
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Thuistip
Als u net als Ingrid veel
zwemt, is een antichlorine
shampoo en een
wekelijks masker voor
droog en beschadigd
haar een must.

Thuistip

Annet (64)

is huisvrouw en alle dagen in haar tuin te vinden. Toen ze 25 was,
ontdekte ze de eerste grijze haar.
Annet: “Ik vond mijn haarkleur een beetje
dof en het model was ik ook wel zat. Tijd
voor vernieuwing en verfrissing dus. Ik ben
erg benieuwd wat de kapper voor mij in
petto heeft.”
Kapper Jennefer: “Haar grijze haren hebben
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een doffe, gele gloed. Dat zie je bij grijs haar
vaker. Dit komt meestal door invloeden van
buitenaf, zoals uitlaatgassen, maar ook door
roken. Ik ga de grijze kleur opfrissen door
een zilverspoeling te gebruiken.”
Reactie Annet: “Onwijs zeg, hoe fris de

Is uw grijze haar ook een beetje
gelig? Was het haar thuis met een
goede, sterke zilvershampoo,
dit neutraliseert de gele gloed. Bij
de drogist zijn deze shampoos op
waterbasis, waardoor de werking
minder is. Van een kappersproduct
hoeft u minder te gebruiken,
terwijl het beter werkt.

kleur nu is. Ik zie er meteen een stuk jonger
uit. Ik vind het écht ontzettend mooi, ook
het model waarin het is geknipt!”

Ingrid (38)

is moeder van vier kinderen, werkt twee dagen in de week bij een
transportbedrijf en zwemt elke week. Als tiener werd ze al grijs.
Ingrid: “Al toen ik achttien was ontdekte ik
mijn eerste grijze haren. En toen ik 22 was,
ging ik het verven om ze te camoufleren.
Nu ga ik elke zes weken naar de kapper om
mijn haar te laten verven en dan heb ik al
een enorme uitgroei. Ik heb van mezelf best

mooi haar, maar nu is het helaas dof en ook
nog enorm pluizig.”
Kapper Jennefer: “Ingrids haar is prachtig,
maar de conditie is heel slecht. Dat komt
met name doordat ze veel zwemt in chloorrijk water en doordat niet alleen de uitgroei,

maar ook de punten vaak gekleurd zijn. Ik
gebruik een dual-color permanente kleuring
op de aanzet en een semipermanente kleuring in de punten. De kleur wordt iets lichter
dan het nu is, zodat de uitgroei straks veel
minder gaat opvallen.”
Reactie Ingrid: “Een échte metamorfose!
Precies het model wat ik graag zou willen
en een mooie, warme kleur. Eindelijk kan
ik weer met mijn handen door mijn haar!” >
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Glansrijk grijs

• Grijs worden is genetisch bepaald. Maar
vrijwel iedereen heeft rond z’n veertigste
enkele grijze haren. Dit is niet te voorkomen, maar wel te camoufleren.
• Het is beter om uw haar niet in een harde
kleur te verven, dan ontstaat al na een
maand een uitgroei-effect.
• Om uw grijze haarkleur in ere te herstellen
is een professioneel advies nodig. Elk haar
is anders en verdient een eigen oplossing.
Bovendien kunnen thuisproducten negatieve bijwerkingen hebben, zoals een gele
gloed over het haar.
• Grijze haren kunt u het beste met zilvershampoo wassen. Wast u elke dag uw haar,
dan is een ‘platinablond elke dag’-shampoo
beter, omdat uw haar anders op den duur
een paarse gloed kan krijgen.
• Bij de kapper kunt u ook terecht voor
alleen een uitgroeibehandeling. En dat
hoeft echt niet zo duur te zijn. Vraag ernaar
bij uw kapper.

Thuistip
Een kort koppie heeft een
stevige pasta-achtige
molding nodig. Een gloss
spray geeft een subtiele
glans die de lichtgrijze
haren bij Angelique extra
accentueert.

Angelique (43)

is office manager bij een centrum voor hedendaagse kunst, heeft drie
zoons en is een sportief type. Ze is al zo’n twintig jaar grijs.
Angelique: “Toen ik begin twintig was en
mijn eerste grijze haren ontdekte, verfde ik
het continu. Vorig jaar liep mijn relatie op
de klippen en wilde ik mezelf terugvinden.
Daar hoorde mijn natuurlijke haarkleur
blijkbaar bij, want vanaf dat moment kleur
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ik het niet meer. Ik wil laten zien dat grijs
haar bij jongere vrouwen ook heel hip en
stoer kan zijn.”
Kapper Jennefer: “Angelique heeft heel
mooi gemêleerd grijs haar. Aan de voorzijde
fris wit, maar aan de achterzijde is het wat

grauw en donkerder. Door subtiele highlights te gebruiken, verlevendig ik de grijze
kleur zonder dat het geverfd lijkt. Zo heeft
Angelique geen last van storende uitgroei.”
Reactie Angelique: “Ik vind het bijzonder
dat mijn haar er zo natuurlijk uitziet. Ik ben
er echt heel erg blij mee. En hoezo, grijs is
niet hip?!”

Thuistip
Krullend haar is van nature
zeer pluizig. Een curl cream
voorkomt pluis en geeft veerkracht aan de krul, waardoor
deze mooier valt. Uw haar
glanst mooier en dat komt de
kleur ten goede.

Rianne (46)

is fulltime moeder van twee kinderen en helpt veel op school. Haar eerste
grijze haar ontdekte ze toen ze 35 was.
Rianna: “Ik verf mijn grijze haren en vind
ook dat mijn haar me wel heel erg meisjesachtig maakt. Soms word ik niet eens serieus
genomen! Ik wil een volwassen kapsel en
van mijn grijze uitgroei af. Benieuwd wat
er gebeurt als ik het niet meer blond verf.”

Kapper Jennefer: “Rianne’s uitgroei is lichtgrijs. Omdat het haar in een goudblonde tint
is geverfd, zie je de uitgroei heel goed. Door
de basiskleur dichter bij de uitgroeikleur te
brengen en daarna lowlights te gebruiken,
krijg je een mooi gemêleerd effect en groeit

haar eigen grijze kleur straks op een natuurlijke manier mee.”
Reactie Rianne: “Zo, dit is dus echt een
metamorfose. Ik ben absoluut niet meer
dat meisje dat binnenkwam, maar gewoon
een hippe vrouw. En het is echt een waanzinnige kleur!”
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