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Haar bestaat uit proteïne en vocht/moisture. Voor gezond haar is het belangrijk dat er 

een goede balans is. Teveel of te weinig van beiden kunnen leiden tot zwak, droog haar 

en uiteindelijk breken van het haar. Voor het gebruik van ons rijstwater is het belangrijk 

om de porositeit van het haar te weten. In het volgende stukje geven wij je uitgebreid 

uitleg hierover.

PROTEÏNE / MOISTURE BALANS IS BELANGRIJK VOOR GEZOND HAAR

Ons rijstwater is 100% natuurlijk en bevat geen kunstmatige stoffen en/of
conserveringsmiddelen. Je kunt ons rijstwater 6 maanden in de vriezer 
bewaren en 7 dagen in de koelkast. Na ontvangst dien je ze ook meteen 
volgens de bovenstaande manieren te bewaren. Gebruik je minder dan de 
inhoud van het flesje? Dan kun je na het ontdooien van de inhoud gebruiken 
wat je nodig hebt en de rest weer terug in de vriezer stoppen of 7 dagen in 
de koelkast bewaren.

RIJSTWATER BEWAREN

@riceupricewater

LET OP: onderstaande instructie graag zorgvuldig lezen!

Implementeer moisture
 in jouw routine om de

elasticiteit terug
te brengen. 

Houd de balans
door de combinatie

van proteïne en vocht
te gebruiken in je routine.

Implementeer proteïne
in je routine
(je haar heeft

versterking nodig)

Haar breekt en breekt 
makkelijk af.
  

Voelt ruw, broos 
en als stro aan.
  

Rekt weinig uit of helemaal 
niet, breekt gewoon af.
  

Haar breekt makkelijk, zowel 
nat als droog.

•
  

•
  

• 
  

•  

Haar rekt lichtjes maar keert 
terug naar de originele lengte 
zonder te breken.
  

Houd de stijl goed vast.
  

Haar breekt niet of weinig.

•
  

•
  

• 

  

Haar voelt droog en frizzy.
  

Haar is erg elastisch, het rekt 
uit.
  

Haar breekt maar rekt eerst uit 
voordat het breekt.
  

Voelt zacht, slap of futloos, 
vooral als het nat is. 
  

Haar houd de krullen of stijl 
niet goed vast. 

•
  

•
  

• 
  

• 
  

• 

TEVEEL
PROTEÏNE

IN BALANS
TEVEEL

MOISTURE
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Haar porositeit geeft aan in hoeverre het haar vocht opneemt en dit vasthoudt. Het 
haar bestaat aan de oppervlakte uit haarschubben die over elkaar heen liggen, 
vergelijkbaar met dakpannen op een huis. De haarschubben zijn gemaakt van 
keratine, een natuurlijke protëine, en vormen een beschermlaag voor je haar. De 
mate waarin het haar vocht absorbeert heeft te maken met de haarschubben, hoe 
meer deze open staan hoe hoger de porositeit. Daarnaast heeft het aantal gaten in 
de haarstreng ook nog invloed op je haar porositeit.

HAAR POROSITEIT

Bij low porosity hair zijn de haarschubben gesloten. Je hebt dus haar dat moeilijk 
vocht opneemt, maar eenmaal opgenomen, gelukkig niet snel weer vocht verliest. 
Je haar droogt langzaam, haar producten worden moeilijker opgenomen en blijven 
op je haar liggen. Omdat de haarschubben al gesloten zijn is het zeer belangrijk om 
te weten hoe je ons rijstwater gebruikt daar ons rijstwater proteïnen bevat. Wij 
adviseren je dan ook om:

LOW POROSITY HAIR

ons rijstwater met voorzichtigheid te gebruiken en je haar goed te 
deepconditionen(proteïne vrij wordt geadviseerd) met een plastic kapje. Zo 
hydrateer je het haar en kun je een goede balans behouden.

goed te letten op hoe lang je ons rijstwater laat intrekken. Je kunt bijvoorbeeld eerst
beginnen met 5 min. en zo opbouwen om te kijken wat jouw haar het fijnst vindt.

•

•

Bij dit type haar staan de haarschubben open. High porosity hair neemt makkelijk 
vocht op, maar verliest tegelijkertijd ook snel weer vocht. Je haar droogt daardoor 
snel maar neemt wel gemakkelijk haarproducten op. High porosity hair ziet er vaak 
droog en dof uit en glanst niet. Beschadigd haar heeft meestal een hoge haar 
porositeit, omdat de haarschubben beschadigd zijn en openstaan. Dit type haar 
heeft ook weinig elasticiteit en heeft vaak snel klitten.
De haarschubben kunnen aangetast zijn door heat damage en chemische 
producten zoals relaxers, kleurstoffen, parabenen en siliconen. Ook te veel zonlicht 
kan een slechte invloed hebben op de haar porositeit. Mensen met high porosity 
kunnen over het algemeen vaker rijstwater gebruiken omdat de proteïnen helpen 
om de haarschubben te sluiten. Ook hier is het belangrijk om het haar goed te 
hydrateren om een goede proteïne/moisture balans te behouden.

HIGH POROSITY HAIR



@riceupricewater

riceuprijstwater.nl

Deze test kun je doen tijdens het wassen van je haar. Merk je tijdens het wassen dat jouw haar 
snel kletsnat is wanneer je het nat maakt? Dit duidt erop dat jouw haar snel vocht absorbeert 
en dus high-porosity is. Duurt het wat langer voordat je haar goed nat is? Hoogstwaarschijnlijk 
is dit low-porosity hair.

ABSORBEER TEST:

Je hebt hiervoor alleen een glas water op kamertemperatuur nodig. Deze test moet meteen na 
het wassen van je haren uitgevoerd worden, de haren dienen namelijk schoon te zijn. Pak een 
haarstreng en plaats deze in een glas lauwwarm water. Zakt de haarstreng naar beneden? Dan 
heb je hoogstwaarschijnlijk high-porosity hair.
Blijft het bovenaan drijven? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk low-porosity hair . Drijft het in het 
midden van het glas dan heb je hoogstwaarschijnlijk medium-porosity hair. Bij medium-porosity 
zijn de haarschubben niet te dicht zodat er genoeg vocht het haar kan binnendringen en 
voorkomt dat er teveel vocht het haar verlaat. Dit type haar is over het algemeen makkelijker 
te verzorgen.

DRIJFTEST:

Er zijn verschillende manieren om de porositeit van je haar te testen:

HOE WEET JE OF JE HIGH OF LOW POROSITY HAIR HEBT?

Deze test doe je bij het aanbrengen van jouw producten. Zuigt je haar het product op en is je 
haar na een paar uur al droog? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk high porosity hair. Blijft het 
product op je haar liggen en duurt het lang voordat je haar droog is? Dan heb je 
hoogstwaarschijnlijk low-porosity hair.

PRODUCTTEST:

HAIR POROSITY TEST

SINKS QUICKLY
HIGH POROSITY

SINKS SLOWLY
NORMAL POROSITY

DOESN’T SINK
LOW POROSITY

Het is bekend dat gefermenteerd rijstwater vele voordelen heeft mits je het op de goede manier 
gebruikt. Graag adviseren wij jullie in het gebruik van ons rijstwater. Ons rijstwater dien je te 
gebruiken naar de behoefte van jouw haar. Voor sommigen is dit 1x per week, voor anderen om 
de week en een ander kan het elke dag gebruiken in de vorm van een spray. Net zoals bij alle 
andere haarproducten die je probeert is het verstandig om naar jouw eigen haar te luisteren. 
Het overmatig gebruiken betekent niet per definitie een beter of sneller resultaat. Het op de 
juiste manier gebruiken naar de behoefte van jouw haar gaat te allen tijde voor overmatig 
gebruik . Vooral de mensen met low-porosity/protein sensitive haar dienen gefermenteerd 
rijstwater met voorzichtigheid te gebruiken. Omdat rijstwater een natuurlijke proteïne 
behandeling is, is het na het gebruik van het rijstwater belangrijk dat je je haar goed hydrateert 
om de proteïne/moisture balans in evenwicht te houden. Een goede proteïne/moisture balans is 
belangrijk voor de gezondheid van je haar.

HOE GEBRUIK JE ONS RIJSTWATER?

LET OP: Ons rijstwater bevat essentiële oliën. Test voor gebruik aan de binnenkant
van je arm of je hier gevoelig voor bent.
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Ongeacht welke optie je gebruikt hebt, nadat je alles uitgespoeld hebt, kun je de 
stylingsproducten gebruiken die je normaal gebruikt.
 
Let op: je bepaalt zelf welke (deep) conditioner/stylingsproducten je gebruikt. Jij 
weet als het beste wat jouw haar nodig heeft. Het is wel belangrijk dat ze 
moisturizing zijn.

6. 

Optie 1: Na de rinse kun je het rijstwater meteen uitspoelen of je kunt het laten 
intrekken met een plastic kapje (max. 20 min). Jij kent je haar het best dus voel aan 
wat voor jou werkt. Als laatste breng je de (deep)conditioner aan en laat je dit 
intrekken met een plastic kapje. Tip: je kunt boven het plastic kapje ook een 
handdoek omdoen voor extra warmte.
 

Optie 2: Je kunt na het spoelen met het rijstwater meteen je (deep) conditioner 
aanbrengen en het samen laten intrekken met een plastic kapje (20-30 minuten). 
Daarna spoel je alles in een keer uit. 

Optie 3: Na de rinse kun je het rijstwater meteen uitspoelen of je kunt het laten 
intrekken met een plastic kapje (max. 20 min). Jij kent je haar het best dus voel aan 
wat voor jou werkt. Hierna kun je jouw (deep) conditioner aanbrengen, een plastic 
kapje opdoen en ermee gaan slapen. Heel de nacht laat je de (deep) conditioner 
intrekken. En de volgende ochtend spoel je het uit.

•

•

•

Deep(conditionen) in combinatie met rijstwater wordt sterk aangeraden bij 
gebruik van het rijstwater als masker daar het rijstwater een natuurlijke proteïne 
behandeling is. Dit kan op verschillende manieren, jij bepaalt wat het beste voor 
jou werkt: 

Masseer vervolgens het rijstwater goed op je hoofdhuid (het liefst met een 
massageborstel)

5. 

4. 

Rijstwater rinse: je haar wassen met het rijstwater. (Wij adviseren je om een 
teiltje/emmertje te gebruiken tijdens het wassen, zo gaat het rijstwater niet meteen 
verloren en kun je je punten nog in het rijstwater deppen en eventueel meerdere 
malen spoelen). 
 

Sprayen: je haar sprayen met een spuitfles, het is wel belangrijk dat je je hoofdhuid 
en wortels goed meeneemt tijdens het sprayen.

3.2 

3.1 

Haal het flesje met rijstwater 24 uur voordat je je haar gaat wassen uit de vriezer 
en laat het ontdooien op kamertemperatuur. Gebruik je niet de hele inhoud? Laat 
het dan ontdooien in de koelkast zodat je het opnieuw kunt invriezen.
 

Eerst was je je haar met shampoo/cowash zoals je dit normaal zou doen.
 

Na je haar gewassen te hebben met shampoo/cowash kun je het rijstwater gaan 
gebruiken. Graag het flesje goed schudden! Je kunt het rijstwater op 2 manieren 
aanbrengen als masker:

3. 

2. 

1. 

6 STAPPEN-SYSTEEM RIJSTWATERMASKER

Haal het flesje met rijstwater 24 uur voordat je je haar gaat wassen uit de vriezer en laat het 
ontdooien in de koelkast. Schud het flesje goed door en schenk de hoeveelheid die je nodig hebt 
over in een sprayflesje. De rest stop je terug in de vriezer. Je kunt nu elke dag je haar sprayen. 
Je kunt alleen het rijstwater gebruiken of het met een moisturizing leave-in conditioner 
combineren. Ook dit is afhankelijk van de behoefte van het haar. Bewaar het sprayflesje in de 
koelkast (max. 7 dagen). 

DAGELIJKS GEBRUIK RIJSTWATER
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Ons product is 100% natuurlijk en kun je in principe in combinatie met elk ander product gebruiken. 
Ook hier adviseren wij om te luisteren naar je haar. Is jouw haar wat gevoeliger voor proteïnen? 
Combineer dan ons rijstwater met proteïne vrije producten. In hoeverre je de combinatie producten 
(shampoo/co-wash, deepconditioner en stylingsproducten) gebruikt met/zonder proteïne is 
afhankelijk van de behoefte van jouw haar. Hieronder vind je de proteïne vrije producten die wij 
adviseren:

HAARPRODUCTEN IN COMBINATIE MET ONS RIJSTWATER

•   As I Am Curl Clarity Shampoo
•   Curl Junkie Curl Assurance Gently Cleansing Shampoo
•   Curls Pure Curls Clarifying Shampoo
•   Eden Body Works Coconut Shea All Nature Moisture Shampoo
•   Jessicurl Gentle Lather Shampoo

PROTEÏNE VRIJE CLARIFYING SHAMPOOS

•   Mielle Organics Protein Free Hydrating Conditioner with Mongongo Oil
•   Shea Moisture Baobab and Tea Tree Oils Low Porosity Protein Free Conditioner
•   Shea Moisture Raw Shea Butter Deep Treatment Masque
•   As I am Hydration Elation Intensive Conditioner
•   Cantu Shea Butter Natural Hair Deep Treatment Masque

PROTEÏNE VRIJE DEEP CONDITIONERS

•   The Mane Choice De-tangling Easy on Curls Conditioner
•   Curl Junkie Curl Assurance Smoothing Conditioner
•   Curl Junkie Beauticurls Argan Olive Oil Daily Hair Conditioner
•   Giovanni 50:50 Balanced Hydrating-Calming Conditioner for Normal to Dry Hair

PROTEÏNE VRIJE CONDITIONERS

•   Camille Rose Naturals Curl Love Moisture Milk
•   Shea Moisture Baobab & Tea Tree Oils Low Porosity Protein-Free Leave-In Detangler
•   Shea Moisture African Water Mint & Ginger Detox & Refresh Hair & Scalp Leave-In Detangler
•   Curl Junkie Curl Assurance Smoothing Lotion
•   Camille Rose Naturals Coconut Water Style Setter (can use as LI or styler)

PROTEÏNE VRIJE LEAVE IN CONDITIONERS

•   Curl Junkie Curls In a Bottle
•   Soultanicals Curl Juice- Vegan Hair Mousse (has Irish Moss)
•   Camille Rose Naturals Aloe Whipped Butter
•   Camille Rose Naturals Almond Jai Twisting Butter
•   Jane Carter Curl Cocktail Conditioning Styling Cream

STYLER & CREAM

Uiteraard is het gebruik van rijstwater jouw eigen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk bepaal je zelf 
hoe je het rijstwater voor jouw haar gebruikt. Elke haar heeft haar eigen behoeften. Bovenstaande 
informatie wordt verstrekt als advies en niet als verplichting. Uiteraard kun je altijd je vragen aan ons 
stellen. Dit kan via info@riceupricewater.com

DISCLAIMER

Liefs,
  

Team Rice Up! Rice Water

Maak aan het begin een before-foto zodat je het achteraf kunt vergelijken met een after-foto.
Wij zijn zeer benieuwd naar jouw resultaten! Tag je ons in je foto’s en/of video’s op Instagram en 
Facebook? Je kunt ons vinden via @riceupricewater.

Enjoy and let your hair Rice Up!

TIP


