
Beste klanten,

Voor mijn lieve “kleur”-dames heb ik enkele tips als de uitgroei te “erg” wordt voor 

jullie en/of jullie huisgenoten!

Ik raad jullie aan om kleurprodukt te kopen bij de APOTHEKER (op de 

Antwerpsesteenweg of in de Nieuwstraat, die hebben alvast een “grote” keuze!)

Waarom? Omdat daar enkel AMONIA-VRIJE haarverf wordt verkocht! Minder kans 

op irritatie én het personeel is ook opgeleid om uitleg te verschaffen en er is ook een 

kleurenkaart aanwezig wat in de warenhuizen niet het geval is! 

Let op! 

- In de warenhuizen verkoopt men ook haarverf, maar dikwijls is deze NIET amonia-

vrij en kan serieuze irritatie veroorzaken zoals branderigheid, jeuk,....

LET OP!!!! 

- Het BLIJVEN SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN ook al staat er “natuur”, bio enz 

op.....een “klein” deel zal wel waar zijn, maar de rest komt uit een fabriek!

Laat ons samen vermijden om onze spoedafdelingen in ‘t ziekenhuis niet onnodig 

te overbelasten door verkeerd produkt/gebruik.

Op bijgevoegde foto’s laat ik zien welk materiaal er nodig is: 

1) van een plastiek vuilzak kan je

een “beschermmantel maken,

(zie foto 1 én 2)



2) een DONKERE handdoek (vlekken van haarverf op een lichte kleur van 

handdoek gaan er praktisch niet meer uit!!!!),

3) Nivea-creme of vasiline om aan uw voorhoofd, rond de oren en nek te smeren 

zodat er géén “geverfde rand” overblijft, (foto 3 én 4)

4) een groter plastic kom/potje (bv van 

soep)

- (opgelet! GEEN METALEN! kom 

gebruiken, verf maakt daar een 

scheikundige “reactie” in en dat komt 

echt niet goed!) , 

Eventueel kan je met een schaar een deel

af knippen en bekom je de “ideale” 

verfkom, (foto 3)

5)

verfborstel,handschoenen,shampoo en conditioner zitten normaal gezien in de 



verpakking!

Als er een “slachtoffer” thuis is, kan je hem/haar met véél liefde vragen om de verf 

toe te passen ... het is bijna onmogelijk om bij jezelf overal te geraken.

- één verpakking is één toepassing, je hebt echt niet meer produkt nodig!

Voor mensen die graag hun bril ophouden tijdens het HALF UURTJE INWERKTIJD 

gelieve de “benen” van uw bril te beschermen met HUISHOUDFOLIE!!!!!!!! GEEN!!!!! 

aluminiumpapier.....dan krijg je “GROENE” kleur als resultaat en dat gaat er zomaar 

niet vanaf! DUS OPLETTEN AUB!!!!
 

Voor m’n klantjes met “lokken” of balyage ... wachten is de boodschap ... dat is 

vrijwel onmogelijk om zelf toe te passen ...

Je kan natuurlijk ook allemaal solidair ... deze crisis uitzitten met een “corona”-

kapsel! 

Voor de meisjes/prinsesjes...als hun frou-frou toch wat te lang wordt, pas dan op met 

“knippen”...onze kapperscharen zijn héél speciaal geslepen (waardoor de aankoopprijs 

hiervan héél wat hoger ligt dan een “gewone” schaar!)!

Doe je dit met een “gewone” huishoudschaar, houdt er dan zéker rekening mee dat 

het resultaat “scheef” zal zijn, maar dat kan ik achteraf wel corrigeren, geen 

probleem voor mij!

Een “andere” tip is om de frou naar “achter” te houden door middel van een haarband 

of speldjes/klemmetjes...nog te koop in de warenhuizen.

Hebben jullie vragen, stel ze mij gerust en ik zal jullie een “eerlijk” antwoord geven.

Ik MIS jullie ENORM , ik blijf de overheidsregels goed opvolgen (ik blijf in m’n kot!!!) 

en hopelijk tot binnenkort!

Héél véél lieve groetjes,

Verzorg jullie goed!

PS.:

de kapster haar kleur zal wél onderhouden worden met in achtname van de geldende 

regels. Ik heb daar sowieso iemand voor ter beschikking..! Knippen kan hij spijtig 

genoeg nog NIET!

m.v.g.

Gerits Marij


