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www.salonnet.eu

Compleet, voordelig en modern

SalonNet software  
Het kassaprogramma voor uw 
kapsalon en/of schoonheidssalon
SalonNet is een Kassasysteem, afsprakenboek (agenda) en heeft o.a. 
ook klantbeheer (kleur- en permanent kaarten) en een voorraad module  
(Digitaal bestellen). Voor het vastleggen van de coiffure is ook een knipkaart 
per klant mogelijk. Geschikt elke schoonheidssalon, herenkapsalon en/of 
dameskapsalon met 1 tot 25 medewerkers.

BESPAAR OP UW KOSTEN 
U betaalt alleen voor het gebruik.
Het SalonNet software programma wordt kosteloos 
aan u ter beschikking gesteld. De eerste 4 weken 
van het abonnement krijgt u van ons cadeau! Geen 
verrassingen achteraf.

OVERTUIG UZELF EN 
DOWNLOAD NU GRATIS 

EEN DEMO!

Meer omzet en 
meer trouwe 
klanten met 
de software 
van SalonNet
Klanten ervaren 
SalonNet als een 
zeer betrouwbaar 
systeem.

Online afsprakenboek
Voor PC, tablet en 

smartphone. 
Nu ook via speciale 
APP met uw logo, 
kleur en teksten 

(Android & Apple)

Salonnet  |  Schoolweg 15  |  3959 AW Overberg  |  T. +31 (0)343 758252  |  E. info@salonnet.eu 

VANAF € 25,- P/M



In deze rare tijden van Corona-virussen, social distancing 

en lockdowns is het voor iedereen lastig om in te schatten 

wat het juiste is om te doen. Wat zijn de gevolgen daarvan 

voor mijn salon? En voor mijn personeel? Het is allemaal 

niet makkelijk en ontzettend ingrijpend, want zó ben je  

een bruisende, drukbezette toko en het volgende moment 

worden de scharen niet meer geopend. Bizar.

In al deze onzekerheid is het misschien goed om eens stil 

te staan bij waar je bent, hoe je het doet en waar je heen 

wilt. Nu is er opeens tijd voor. Tijd voor alles waar je normaal 
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Beste lezers van Hair & Fashion,

“Nu is er opeens   
        tijd voor. 
Tijd voor alles    
   waar je 
       normaal 
gesproken 
niet bij 
   stil staat.”

WE HOPEN NATUURLIJK DAT HET VOORAL WAT GEZONDHEID BETREFT GOED MET JULLIE GAAT. 

DAT IS OP DIT MOMENT HET ALLERBELANGRIJKST.

gesproken niet bij stil staat. Of kunt staan. 

En ook tijd om op je gemak ons blad te  

lezen en je te laten inspireren. Want aan 

alles komt een einde, ook aan deze crisis. 

Misschien kunnen wij een beetje bijdragen 

aan nieuwe ideeën voor na de herstart.

Heel veel sterkte, succes en natuurlijk  

gezondheid de komende tijd!

Het Hair & Fashion team
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Hollandse 
   Slijpservice: 
   nu ook 
Artero   
  scharen
Al sinds 1795 slijpt de Hollandse Slijpservice alle gereedschappen  

van barbiers en kappers op professionele wijze vlijmscherp. Om hun 

klanten nog meer en snellere service te kunnen bieden heeft de  

Hollandse Slijpservice een mobiele slijperij ontwikkeld. Onder de  

naam Haarscherp bezoekt de mobiele werkplaats klanten in Limburg, 

Oostelijk Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.
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ARTERO PROFESSIONAL HAIRDRESSING
Maar Robby slijpt niet alleen scharen, met zijn 

scherpe blik als scharen-expert heeft hij oog 

voor topkwaliteit. Daarom is Hollandse Slijp-

service nu ook exclusief distributeur voor voor 

de high-end kappers- en barberproducten 

van het Spaanse merk Artero. Dit familie- 

bedrijf, opgericht in 1909 in Manresa,  

Barcelona vierde vorig jaar zijn 110 jarig  

jubileum. Vier generaties hebben vol passie 

en emotie gewerkt om van Artero een  

bedrijf te maken dat zich aan de constant 

veranderende kapperswereld weet aan te 

passen en met cutting edge producten te  

komen.

Binnen de kapper- en barbierwereld staat dit 

merk bekend om haar kwalitatief zeer goede, 

ergonomisch ontworpen scharen. Alle scharen 

zijn precisie-instrumenten, gemaakt van het 

beste staal, met de mooiste finish en details.

MOBIELE WERKPLAATS
Meesterslijper Robby Heijl komt met de tot mobiele werkplaats omgebouwde vrachtwagen 

naar uw salon en slijpt op afspraak alle scherpe kappers- en barbiergereedschappen. Als 

meesterslijper beschikt hij hier over alle gereedschappen die nodig zijn om op vakkundige 

wijze kappers- en trimscharen, tondeuse messen en kappers- en barbiersmessen weer 

vlijmscherp te maken. 

SCHERPE SCHAREN
Het slijpen van kappersscharen is geen sinecure. Er moet niet alleen een scherpe snede aan 

de schaar worden geslepen, deze moet ook hol geslepen worden. Dit proces heet “honen” 

en zorgt voor meer lucht tussen de bladen van de schaar. Hierdoor wordt de weerstand op 

de bladen minder en knipt de schaar lichter. Alle scharen krijgen van meesterslijper Robby 

Heijl minimaal vier slijpgangen en worden eventueel opnieuw gespoord of van een nieuwe 

microvertanding voorzien. Al het aangeboden te slijpen gereedschap wordt beoordeeld zo-

dat de slijpmethode aangepast kan worden aan het beoogde doel. Binnen één tot twee uur 

is het gereedschap weer klaar voor gebruik in de salon, waar het getest kan worden op de 

nieuwe knip- of snijkwaliteit.

KLANTTEVREDENHEID
Haarscherp! en de Hollandse Slijpservice staan voor vakmanschap en eerlijk advies. Daarom 

biedt het bedrijf een 100% tevredenheidsgarantie. Naast het slijpwerk verkopen Haar-

scherp! en de Hollandse Slijpservice, kappersproducten als scharen en aanverwante artike-

len voor een aantrekkelijke prijs.

    Alle scharen zijn 
precisie-instrumenten, 
     gemaakt van het 
beste staal, met de 
mooiste finish 
    en details.



Hollandse Slijpservice
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INTERNATIONALE FAAM
Niet alleen Spanje en Nederland behoren tot de markt die Artero bedient.  

De producten worden wereldwijd gewaardeerd en gebruikt door professionals. 

De faam van het merk is al lange tijd bekend in landen als Andorra, Argentinie, 

Bulgarije, Cyprus, Kroatie, Denemarken, Slowakije, Finland, Griekenland,  

Duitsland, Hongarije, Ijsland, Italie, Maleisie, Oekraine, Paraguay, Polen,  

Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechie, Roemenie, Rusland, Singapore, Zweden 

en Zwitserland.  Sinds 2014 heeft Artero ook een vestiging in de VS, om de 

groeiende vraag aldaar nog beter van dienst te kunnen zijn.

KWALITEIT EN SERVICE
De reden dat Hollandse Slijpservice heeft gekozen voor Artero als high end 

merk is omdat zij beide voor hetzelfde staan: kwaliteit en service. Voor de  

diverse toepassingen wordt alleen het beste staal met de gewenste hardheid 

gebruikt, zodat de scharen altijd op de juiste manier het haar knippen en het 

beste resultaat geven. 

Daarnaast zijn de bladen voor verschillende toepassingen verschillend  

geslepen. Zo zijn er concaaf én convex geslepen scharen om een altijd  

scherpe snijrand te geven en een soepeler knippende schaar. Een scheermes 

snijrand geeft nóg meer soepelheid en precisie. Gekartelde bladen geven  

nog meer precisie, maar knippen door de grotere weerstand met het haar  

logischerwijs minder soepel.

Verder heeft Artero een grote collectie swivel scissors, voor de ultieme,  

ergonomische knipervaring; uitdun scharen met enkel of dubbel uitdunblad  

én scharen voor linkshandigen.

Er bestaat overigens ook de mogelijkheid om de sharen van Artero uit te  

proberen. Robby kan dan de gewenste scharen bij de klant achterlaten voor 

wat test-knipbeurten.

De after-sales service staat bij Artero hoog in het vaandel, zo zijn zij ook groot 

geworden. Wees dus gerust dat het merk voor een goede afhandeling garant 

staat, mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn aan het aangeschafte  

precisie-werktuig. 

SLIJPSERVICE
Al deze mooie instrumenten moeten natuurlijk in topconditie gehouden  

worden om de beste en mooiste knipresultaten te bereiken. En dat is waar 

Robby’s talent, vaardigheden en service om de hoek komen kijken. Hij is in 

staat de scharen van Artero en alle andere merken op de markt, op de juiste 

manier te slijpen, zodat zij jarenlang net zo goed blijven knippen als toen ze 

vers uit de doos kwamen. Snel en vakkundig, tegen eerlijke prijzen.

Het slijpen kan zoals gezegd op locatie, maar klanten buiten het bedienings-

gebied van Hollandse Slijpservice Haarscherp kunnen nu ook een gratis ver-

zendenvelop aanvragen en de scharen naar Robby opgestuurd worden. De 

scharen worden dan vakkundig en nauwkeurig geslepen en gratis terugge-

stuurd naar de klant. Dat is wel zo handig, vooral in deze tijd. 

VOOR MEER INFORMATIE EN HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK
Hollandse Slijpservice Haarscherp  |  06-47771480  |  0113-567305

robby@hollandseslijpservice.nl  |  www.hollandseslijpservice.nl
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Meteen resultaat na de eerste behandeling. Het haar is zacht, heeft glans en is makkelijk 

doorkambaar. De hele lijn bestaat uit een shampoo, masker en overnight serum. Daarnaast 

is er ook de PRE-BASE behandeling om het herstelproces in de kapsalon te starten. 

Eeuwenlang hebben onze voorouders onderzoek gedaan naar de vele geneeskrachtige en 

cosmetische eigenschappen van planten. Dit om natuurlijke remedies te creëren en voor 

toepassing in schoonheidsbehandelingen. Tegenwoordig heeft zelfs voedsel een nieuwe  

dimensie. Alles moet zo plantaardig mogelijk. Planten en groenten staan centraal in een 

gezond dieet en een verantwoordelijke levensstijl.

Nu hebben wij dezelfde filosofie toegepast in 

ons laboratorium, met de KINESSENCES 

RESTORE als resultaat.

RUST COLLECTION BY KINESSENCES 
COLOR
Wanneer de natuur haar eigen palet creëert. 

Gebaseerd op de organische kleur-evolutie in 

de natuur. Kleuren die naast elkaar bestaan. 

Een natuurlijk proces met verbluffende resul-

taten, wanneer we bij KIN Cosmetics deze 

knowhow overdragen naar de wereld van haar 

en het opnieuw interpreteren door middel van 

KINESSENCES Color. 

ASHY BROWN 5.519 
Steen, rots, het land van vuur.  De eenvoud  

van een verkoolde keramische vaas. Een bruin 

met aandacht gerookt tot de perfectie van 

asbruin.

PURPLE DUST 6.762
Intens, zeer intens paars dat rebelleert tegen 

een donkere basis.  

OXIDE AMBER 7.456
Koper dat opvalt door zijn vele nuances.   

De kleuren van metaal van een gezonken 

schip dat vecht tegen de woeste zee.

RUSTY BEIGE 9.231
Geroosterd, romig en driedimensionaal beige, 

rijk aan flitsen van zand en roze. 
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Sinds kort hebben wij onze KINESSENCES uitgebreid met de KINESSENCES RESTORE lijn. Deze bevat DE SYNERGY 

REPAIR (SYN) TECHNOLOGIE. Een combinatie van 5 botanische ingrediënten, rijk aan plantaardige eiwitten en een 

langdurige repair booster.

    KIN     KIN CosmeticsCosmetics    KIN Cosmetics
Dé definitieve behandeling om de

beschadigde haarvezel te herstellen



KIN Cosmetics

     KIN Cosmetics
Made in Spain 
     SINCE 1932
>  PPD en ammonia vrije kleuring

>  Vrij van sulfaten, parabenen en siliconen

>  Exclusief verkrijgbaar in de betere kapsalons

> Winnaar “WINNAAR BEST COLOR PRODUCT” 2019

> Verpakkingen zijn biologisch afbreekbaar

> Wij gebruiken geen dieren om onze producten 

 te testen #dierproefvrij

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DEZE PRODUCTLIJN OF NIEUWSGIERIG 
WAT DIT FAMILIE BEDRIJF NOG MEER TE BIEDEN HEEFT? 
Bezoek dan onze website (www.kincosmetics.nl) of Instagram  
(kincosmeticsnl). #getthekinlook #kinlovers #creatorsmind



Finnley’s 
De kapper als inspiratiebron    

Finnley’s is een Nederlands bedrijf wat de kapper als inspiratiebron 

heeft en de kapper wil helpen verder te ontwikkelen. We gebruiken de 

dagelijkse expertise van onze ruim 850 dagelijkse ambassadeurs en 

samen met hen ontwikkelen we de meest innovatieve concepten om 

hun bedrijf verder te laten groeien in omzet, kennis en enthousiasme...

Sinds 1 april 2016 hebben we meerdere nieuwe producten/concepten 

op de Europese markt gebracht, waarbij de kappers echt de meer-

waarde hebben gemerkt tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Een 

voorbeeld hiervan zijn de Finnley’s Speed Up Drops. Deze druppels 

kunnen aan bijna elk merk kleur toegevoegd worden om zo de  

inwerktijd van de kleur te brengen naar slechts 10 minuten. Dit zonder 

effect te hebben op de houdbaarheid of grijsdekking van de kleur. Onder 

andere erg handig voor wanneer men in tijdnood komt of wanneer men 

werkt als ambulant kapper en men moet wachten bij klanten.

Een ander voorbeeld is de Hair Cream Color, deze is recent gelanceerd 

en is een kleurconcept waarbij men 110 kleuren in het luxe kleurboek 

heeft staan en waarbij de kapper slechts 45 tubes op voorraad heeft. 

Daar komt ook nog bij dat bijna elke tube ook gebruikt kan worden met 

1,5% en hierdoor een semi-permanente kleuring ontstaat. Waardoor we 

kunnen zeggen dat Finnley’s de kleurvoorraad met 

De kappersbranche is misschien wel de leukste branche die er is, echter vraagt de branche steeds meer 

van de kapper. Wanneer men een dag creatief op de werkvloer heeft gewerkt, dan wacht thuis nog de 

boekhouding, marketing of het volgen van trainingen. De concurrentie neemt ook als maar toe in de vorm 

van directe collega’s, maar ook in verkooppunten online en offline.
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Finnley’s Haircosmetics 
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70% kan laten dalen. Misschien wel de meest populaire 

kleur vanuit het boek op dit moment zijn de anti-yellow en 

anti-red toners welke ook gebruikt kunnen worden met  

dezelfde 1,5%.

Het nieuwste product is de Finnley’s Lift & Color. Dit kleur-

product kan tot 8 tinten verhelderen om het erna in te  

kleuren in dezelfde behandeling. Dit product kan gebruikt 

worden op zowel gekleurd als natuurhaar. De 7 kleuren zijn 

in samenwerking met onze dagelijkse ambassadeurs  

ontwikkelt en zorgen voor een enorme tijdwinst bij, onder 

www.finnleys.eu

andere, het maken van koele blond-tinten. Ook dit product is te vinden in 

hetzelfde kleurboek als de Hair Cream Color zodat alles overzichtelijk blijft.

Wanneer je producten lanceert, moet je natuurlijk zorgen dat de kennis van 

je dagelijkse ambassadeurs altijd goed is. Hiervoor hebben een 9-koppig 

technisch & creatief team welke wekelijks trainingen geven op 6 verschillende 

locaties door Nederland. De trainingen variëren van: opsteek trainingen, 

herentrainingen,kleurtrainingen tot Social-mediatrainingen. Alles is zo  

ingesteld dat een ambassadeur maar een minimale afstand hoeft af te 

leggen naar een training. Het gamma van zowel de styling en verzorgings-

producten blijft altijd in ontwikkeling. Doordat we gebruik maken van  

laboratoria in Nederland, België, Zweden, Italië, Bulgarije en Spanje zijn we 

heel snel in staat om huidige trends direct om te zetten in Finnley’s  

producten, als we deze nog niet in ons gamma van styling- en verzorgings-

producten hebben. We ontwikkelen echter alleen als onze ambassadeurs 

daar een toegevoegde waarde in zien.

De verkoopproducten van Finnley’s hebben allemaal dezelfde prijsstelling 

wat makkelijk is om te onthouden. Of het nu gaat om een shampoo of om 

een stylingproduct: de consumentenprijs is € 13,95. Het prettige in de huidige 

markt is dan ook wel dat het niet op internet goedkoper te verkrijgen is of 

dat er geen onnodige concurrentie is vanuit winkels/groothandels waarbij 

men het goedkoper aanbiedt. Finnley’s is exclusief voor kappers en dit blijft 

zo... Gegarandeerd. Benieuwd hoe we dat garanderen? 

WE ZIJN TE VINDEN OP STAND 166.

NIEUWSTE PRODUCT
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In 2008 in Brazilië door Jorge H. Honma opgericht, een Braziliaan met Japanse voorouders, Honma Tokyo is een echt  

Braziliaans haar cosmeticabedrijf. Na het merk in eigen land goed op de kaart te hebben gezet begon de internationale 

expansie in 2010 met de export naar Europa, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Vanaf 2015 is FS Cosmetics met 

de import van Honma Tokyo gestart om de producten in de BENELUX op de markt te brengen. Tegenwoordig bedienen wij 

meer dan 1500 professionals en salons zowel in Nederland als in andere landen van Europa met onze hoogwaardige  

producten en uitgebreide service.

  Honma Tokyo, 
van Brazilië naar    
      de wereld!

De producten zijn gemaakt op basis van de beste ingrediënten die Brazilië te bieden heeft. 

Dit wordt gecombineerd met de hoogstaande Japanse technologie om te komen tot  

producten met een veilige en gezonde formule voor zowel klant als professional die  

gemakkelijk aan te brengen is. 

Het doel van Honma Tokyo is het blijven innoveren en zorg dragen voor de beste kwaliteit 

producten. Over het productaanbod zegt Fernanda Smits het volgende: “Honma Tokyo is 

gespecialiseerd in keratineproducten en heeft  

momenteel 5 lijnen: Straigtening, Treatment, 

Home Care, Finishing en Dermocosmetic.” 

STRAIGHTENING 
De Straightening line is onze stijl makende lijn,  

die bied specifieke producten voor elke haar type. 

Het is geproduceerd met natuurlijke extracten die  

zorgen voor een intensieve glans, hydratatie en  

vitaliteit van het haar. Het haar wordt stijl, uitge-

lijnd, gezond en krijgt een natuurlijke balans effect. 

Deze lijn bestaat uit keratine, proteïne en Colageen, 

met producten als Coffee Premium, Coffee Green, 

Coffee Premium Colageen, Collageen BioCoconut 

en de Plasthair.

TREATMENT
De Treatment line is een lijn met specifieke  

resultaten welke diverse mogelijkheden biedt om 

beschadigd haar te herstellen, pluis vrij te makken, 

intensief te voeden en te hydrateren. Deze lijn  

bestaat uit pH stabilisator, detox en botox  

behandelingen, namelijk H-SOS, H-Detox en 

H-Brush B.tox.

HOME CARE 
De Home care lijn is ontwikkeld om de effecten van 

salonbehandelingen te verlengen. Samengesteld 

uit shampoos, conditioners, maskers en leave-in. 

Het is vrij van parabenen en agressieve sulfaten, 

heeft een neutrale ph en is specifiek voor thuis- 

gebruik. Zo kunnen klanten tot ca. drie maanden 

genieten van het resultaat dat in de kapsalon is  

behaald met producten van Honma Tokyo. 
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Honma Tokyo

Collageen     voor          het        haar!

   Honma Tokyo 
     perfecte combinatie 
Braziliaanse ingrediënten 
  en Japanse technologie

FINISHING
Het is ontwikkeld om het haar te beschermen tegen thermische hitte  

en te hydrateren. Om de professionals te ondersteunen op het moment 

van afwerking, zoals föhnen, insealen met de stijltang of krullen stylen.

DERMOCOSMETIC
Doctor Honma Tonic en Doctor Honma Skin Protector vormen samen de 

dermo-cosmetic line, speciaal ontwikkeld voor de verzorging en  

bescherming van de huid en hoofdhuid. Alle Honma Tokyo producten  

zijn overigens geheel vrij van formaldehyde. De gezondheid van het haar 

staat voor Honma Tokyo voorop.

NIEUWS 
Honma Tokyo heeft onlangs het Europese hoofdkantoor gevestigd  

in Amsterdam. Hiermee heeft de Honma Tokyo Academy een vaste  

locatie gekregen waar vanuit vele opleidingen worden verzorgd.  

Heel Europa word rechtstreeks vanuit Amsterdam bediend en geleid 

worden door Fernanda en Wim Smits welke samen het Europese  

bedrijf runnen. Daarbij word er nauw samengewerkt met het  

moederbedrijf in Brazilië op het vlak van ontwikkeling, marketing en  

internationale beurzen. 

We zullen ook dit jaar weer voor de vierde keer op de The Hair X-perience 

in Gorinchem aanwezig zijn om onze trouwe klanten te ontvangen en 

nieuwe te verwelkomen.

    Wie mag met 
ons merk werken   
     en hoe?
Alle kappers en kapsalons. Er zijn technische 
teams beschikbaar welke de professionals  
leren hoe je 100% gegarandeerd resultaat  
kan behalen bij het juiste gebruik van de ver-
schillende  producten en behandelingen. 

Over de voordelen voor de professionele kapper bij het  

werken met Honma Tokyo zegt Fernanda: “Wij bieden  

exclusieve kwaliteit. Bovendien ondersteunen we de kappers 

met workshops*, minimaal 2x per maand worden deze 

gegeven. Daarnaast zijn er ook privé cursussen, zowel voor 

de individuele kapper als voor teams, op onze trainings- 

locatie of  in je eigen salon. Hierbij delen we al onze ervaring 

met de cursisten, niets blijft geheim. Ook maken we reclame 

voor de salons, bijvoorbeeld op socialmedia. Ten slotte is de 

drempel om contact met ons op te nemen ook heel laag,  

wij zijn ruim bereikbaar via telefoon, e-mail, WhatsApp en 

internet. Daarbij nemen we altijd ruim de tijd om de klant 

optimaal te kunnen helpen.” 

*de cursus agenda is bekend en staat t/m juni op onze website.

HONMA TOKYO EUROPE 
06-57741818/020-8220358 

info@honmatokyo.nl

www.honmatokyo.n l

Coffee Premium Collageen is een innovatief product, met 
dit product is geen inwerktijd nodig. Het is een gelatine-
achtig product en door zijn structuur heeft het een heel 
luchtig effect op het haar. Je krijgt een stijl, pluisvrij en 
glanzend haar met volume als resultaat! 
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 Sweet Bunny 
haarvitamines

Hét gezonde snoepje voor mooier, sterker haar
Twee keer per dag snoepen voor mooier, sterker, gezonder, glanzender en sneller groeiend haar, wie wil dat niet? Sweet Bunny is 

een kauwbare 100% veganistisch, 100% dierproefvrij en halal gecertificeerde haarvitamine. 

THE STORY OF 
Sweet Bunny is eind 2016 in San José opgericht door Tiffany Dan en Ann Wynn, toen 

beiden vegetariërs. Het duurde niet lang voordat ze overgingen op 100% veganistisch. 

Niet alleen omdat het een gezondere levensstijl is, maar vanwege dierenmisbruik. 

Oorspronkelijk gebruikten Tiffany en Ann de werkzame haarvitaminen die ze bij de  

lokale schoonheidssalons hadden gekocht. Het frustreerde hen dat er niet een volledig 

veganistisch merk was dat geen kunstmatige kleurstoffen gebruikte en bij hun  

levensstijl paste. Want, de vegetarische merken gebruiken o.a. wel olie uit scheerwol. 

Dus creëerden ze Sweet Bunny vanwege hun passie voor het veganisme. Met een klein 

budget hebben ze een jaar gezocht naar verschillende fabrikanten. De meesten wilden 

niet meewerken, omdat ze dachten dat niet genoeg mensen een veganistisch product 

zouden kopen. 

Na maanden plannen en het maken van een super 

gedetailleerd businessplan, waren ze eindelijk in 

staat om een grote fabrikant in Canada te overtuigen 

een testrun te maken. Tiffany en Ann wisten dat hun 

product heel goed was, maar ze hadden ook iemand 

anders nodig die in hun gelooft. De Sweet Bunnies 

moesten niet alleen goed smaken, maar er ook  

geweldig uitzien. En de bunnies moesten precies die  

ingrediënten bevatten die het lichaam nodig heeft 

om het haar van nature gezond te laten groeien,  

zonder de betrokkenheid van dieren. Dat is ze gelukt! 

Sweet Bunny is niet alleen door de veganistische  

gemeenschap omarmd, maar wereldwijd een succes. 
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Klokhoek 14
3833GX Leusden 
T.  033 494 6688 <- ook Whatsapp 
E.  info@hairbrnds.nl 

SWEET BUNNY 2.0 & 3.0
Sinds dit jaar is Sweet Bunny overgegaan in Nederlandse 

handen en 100% Nederlands geworden. De productie is 

vanwege de hoge kwaliteit op de vertrouwde plek in Canada 

gebleven. Mede door deze stap kan er met een groter  

(marketing) team de enorme groei worden ondersteund.  

Er is een nieuwe verpakking geïntroduceerd en er komt in 

de zomer van 2020 zelfs een versie 3.0 die geheel suikervrij 

zal zijn. Met de continue ontwikkeling en support aan de 

markt is Sweet Bunny geen hype gebleken, maar een  

duurzame, gezonde en blijvende hardloper voor de haar-

professional.

WAAROM HEBBEN WE HAARSUPPLEMENTEN NODIG? 
Gevarieerde en gezonde voeding vormt de basis voor  

gezond haar. Het is echter niet altijd mogelijk om op deze 

manier de benodigde vitamines en mineralen die nodig zijn 

voor glans, groei en kracht in te nemen. Dat kan doordat we 

deze vitamines niet aantreffen in onze voeding, maar ook 

doordat ons lichaam de benodigde vitamines simpelweg 

niet kan opnemen. Denk bijvoorbeeld aan een vitamine 

D-tekort, terwijl je wel genoeg zonlicht krijgt. Zoals bekend 

vult het lichaam eventuele tekorten eerst aan bij de vitale 

organen, voordat het haar en de nagels aan de beurt  

zijn. Vandaar dat je na drie maanden (is per persoon  

verschillend) het maximale resultaat ziet. Het eerste waar 

je het aan merkt, zijn de nagels, en dat gebeurt al binnen 

een maand. 

INGREDIËNTEN 
Sweet Bunnies bevatten ingrediënten die voor gezonder 

haar zorgen waaronder: Biotine, maar liefst 5000 mg, en  

dit wordt ook wel het wondermiddel voor sneller groeiend 

haar genoemd. Het stimuleert namelijk de aanmaak van 

vetzuren in de hoofdhuid, welke nodig zijn om haargroei te 

bevorderen. 

Kokosnootolie bevordert de gezondheid en hydratatie van 

de hoofdhuid, zodat het ook uitval en breken van het haar 

voorkomt. Vitamine A, een effectieve vitamine die bijdraagt 

aan de gezondheid van de huid en hoofdhuid (zit o.a. in 

wortelen, boerenkool en aardappelen). 

Vitamine C, volgens een onderzoek in de ‘Journal of Clinical 

and Aesthetic Dermatology’, zorgt vitamine C voor verbete-

ring van de haargroei.

Vitamine D is belangrijk bij het onderhouden van mooi haar 

en de voortdurende groei ervan. Onderzoek toont aan dat 

vitamine D kan helpen bij het creëren van nieuwe follikels 

waar nieuw haar uit groeit. In Sweet Bunny zit Vitamine D2 

dat wordt gevormd in bepaalde paddenstoelen en schimmels. 

Vitamine D3 in andere supplementen wordt gevormd in de 

huid van mens en dier. 

Vitamine E is nodig voor de circulatie van het bloed. Afgezien 

van de genezing en bescherming van het haar, helpt het ook 

bij rimpels en fijne lijntjes op de haarzakjes. Vitamine B-6 is 

Sweet Bunny 
in jouw salon? 

SWEET BUNNY WORDT IN EUROPA GEDISTRIBUEERD DOOR 
HAIRBRNDS. VERKOOP GESCHIEDT UITSLUITEND VIA GESELECTEERDE 
GROOTHANDELS, KAPSALONS EN ENKELE WEBSHOPS. VRAAG ERNAAR 

BIJ JOUW LEVERANCIER OF BEL 033 494 66 88 EN BESTEL OP 

WWW.HAIRBRNDS.NL

een krachtige vitamine die essentieel is tegen haaruitval. Het ondersteunt het 

lichaam om cellen te ontwikkelen en verhoogt de zuurstofstroom naar je 

hoofdhuid. Het resultaat: gezond haar. 

Foliumzuur staat bekend als een stimulerende vitamine die essentieel is voor 

de reparatie van je DNA. Een vitamine die de verdeling van cellen effectief  

ondersteunt, zodat de haarzakjes gezond haar produceren.

Vitamine B12 geeft een geweldige boost aan de groei van het haar doordat het 

energie-proces van het haar wordt ondersteund en het helpt rode bloedcellen 

te bouwen. Pantothenic Acid, Pantotheenzuur of vitamine B-5 helpt bij het  

stimuleren van de haargroei door de natuurlijke keratine van het haar te  

ondersteunen. Het helpt bij de vervanging van het haar, met name degenen  

die verloren zijn gegaan door extreme breuk of verlies. 

Zink speelt een belangrijke rol bij de groei en reparatie van haarweefsel. Het 

helpt ook om de olieklieren rond de haarzakjes naar behoren te laten werken. 

De natuurlijke smaak van de roze bunnies komt van frambozen en bosbessen 

en de kleur van paarse wortel. Het enige nadeel van Sweet Bunny is dat je er 

maar twee per dag mag (don’t eat them all at once) en dat je uitgroei heel snel 

gaat… ;-)



X-Trem 6” 
€ 820,72

Nebula 6”
€ 218,33

Artero is al 110 jaar de specialist in professionele scharen voor kappers! Het ontwerp 
en technologische vooruitgang van scharen integreert Artero d.m.v. verschillende 
soorten staallegeringen, titanium coating en schroeven met kogellager. Hiermee 
maakt Artero de meest geavanceerde snijgereedschappen op de markt. Onze 
scharen zijn esthetisch en ergonomisch ontworpen voor maximaal comfort en een 
prachtige look! Met zijn minimale gewicht heeft u maximale controle over uw schaar! 

Artero Professionele Scharen

S C H A R E N  N E D E R L A N D

Evoque 6”
€ 203,38

Evoque 6” | 7”
€ 195,48 | € 232,50

One 5,5” | 6” | 7”
€ 62,17 | € 64,56 | € 66,96
Linkshandig 6” € 73,92

Vintage 5,5” | 6”
€ 109,59

Black 5” | 5,5” | 6” | 6,5”
€ 148,67 | € 156,71
€ 164,83 | € 185,24

Black 40 6,5”
€ 212,92



Pro 5,5”
€ 138,90
Linkshandig 6” € 162,36

Pro 5” | 5,5”
€ 125,12 | € 135,09
Linkshandig 5,5” € 148,78

BIJ AANKOOP VAN

EEN ARTEROSCHAAR!

STERKO NEKKWAST OF 

NEBUR KAPMANTEL

Radiant 6”
€ 204,36

Temptation 5,5” 
€ 659,80

Mystery 6” | 7”
€ 134,00 | € 152,07

Evo Titanium 5,5”
€ 161,42

S C H A R E N  N E D E R L A N D

Artero Nederland
Grotestraat 71
5431 DH Cuijk

Telefoon: 06 47771480

robby@hollandseslijpservice.nl

Onix 7”
€ 133,28
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Meer hygiëne, 
Minder geld, 

Meer tijd,
Meer gemak en 

Milieuvriendelijk

Onze wegwerphanddoeken zijn 100% Biologisch afbreekbaar. Dus volledig milieuvriendelijk. Deze  
wegwerphanddoeken absorberen 7x meer dan een gewone handdoek. U bespaart op het gebruik van 
energie, water, wasmiddel, arbeid, onderhoud van uw machine en uw wasmachine/droger gaat langer 
mee of u gaat volledig over op de wegwerphanddoeken waardoor u geen nieuwe machine meer  
hoeft aan te schaffen. Dit zijn vele besparingen en u werkt mee aan een beter milieu.

Wegwerphanddoeken.nl
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U KUNT DE WEGWERPHANDDOEKEN VOOR HET VOLGENDE GEBRUIKEN
>  Als handdoek om de haren goed te drogen dit bespaart tijd door minder 

 lang te hoeven föhnen

>  Bij het verven van het haar daar blijft u huidige handdoek door schoon

>  Nadat u klaar bent met uw klant om de stoel en werkblad af te nemen

RUIMTE
In de kast waar u 10 handdoeken heeft liggen passen er nu zeker 50!

Wegwerphanddoeken.nl  |  Jan Valsterweg 75  |  3315 LG Dordrecht   |  +31 (0)78 6441888  |  verkoop@wegwerphanddoeken.nl  |  www.wegwerphanddoeken.nl

BESPARING
Het gebruik van deze handdoeken kan voor u een 

besparing opleveren tot maar liefst € 2.710,- per jaar.

HYGIËNE
Geen kans tot besmettingen. Voor iedere klant een 

splinternieuwe handdoek, zeer hygiënisch!

Mmmmm...



v

BE PART OF THE STORY
www.HAIRBRNDS.nl  |  033 494 66 88

BRND
NEW!

H#CK YOUR CURLS
DE COMPLETE VERZORGING VOOR KRULLEND HAAR 

100% CG FRIENDLY 3-STEP TREATMENT
ADVIES VERKOOP: 19,95 /st  -  SET VAN 3 VOOR 49,-

♥
WE LOVE YOUR CURLS

KIKICURLS.COM
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Met meer dan 150 verkooppunten in, onder andere kapsalons en schoonheidssalons, is Parfumpoint Refill in  

negen jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Inmiddels timmert Parfumpoint Refill ook in het buitenland aan 

de weg. Eigenaar Jeroen van Gastel legt het concept uit.

GEEN MINIMALE AFNAME
“Ons bedrijf denkt anders dan andere bedrijven. Zo word je bij Parfumpoint Refill niet verplicht tot 

het afnemen van grote hoeveelheden, waardoor je hoge investeringskosten hebt. Als ondernemer  

beslis je zelf of je groot of klein wilt beginnen. Uiteindelijk weet jij als ondernemer als geen ander 

wat in jouw business past.”

“De bedenkers van Parfumpoint Refill wilden parfum verkopen op een eigentijdse manier. Zo kwam 

het idee om de parfum in mooie tapflessen te doen, zodat de klant kan zien wat je verkoopt. 

Daarnaast creëer je daarmee een luxe uitstraling. De volgende vraag die ze zichzelf stelden, was: 

“Hoe krijgen we de consument terug in de winkel?”  Zo is het idee ontstaan om flesjes opnieuw te 

vullen: refill.”

VOORDELIGER
“Het opnieuw vullen van de parfumflesjes is voor zowel de winkelier, in dit geval de eigenaar van 

de kapsalon, als de klant voordelig,” legt Jeroen uit. “De consument komt terug om het flesje te 

vullen, wat voordelig is voor de kapsaloneigenaar. Het voordeel voor de klant is dat hij of zij korting 

krijgt, omdat hetzelfde flesje opnieuw gebruikt wordt.”

DUURZAMER
“In deze tijd zijn steeds meer mensen bezig met het milieu en duurzaamheid. Doordat we de 

flesjes opnieuw vullen, dragen wij ook een steentje bij aan verduurzaming. Parfumpoint Refill 

beschikt over een assortiment van meer dan 450 dames en heren geuren. Onze geuren vallen 

allemaal onder verschillende geurnoten. Hierdoor is er voor iedereen wel een passende parfum te 

vinden. Het grote succes heeft vooral te maken met de hoge kwaliteit parfum en de goede prijs van 
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de producten. Kortom, wij verkopen kwaliteit 

parfum in je eigen favoriete geur, voor een prijs 

die vele malen lager is dan je gewend bent.”

Geïnteresseerd?
Wil jij zelf ook Parfumpoint Refill verkooppunt 

worden? Of wil je meer informatie? Aarzel dan 

niet om contact op te nemen! 

T.  0624213388 

E.  info@parfumpointrefill.nl

I.  www.parfumpointrefill.nl

  Parfumpoint Refill: 
voordelig én duurzaam
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WWW.HAIR-XPERIENCE.NL
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DE GEUR VAN JE FAVORIETE PARFUM,
 MAAR DAN VEEL VOORDELIGER! 
PARFUMP•INT HEEFT MEER DAN 
350 BEKENDE GEUREN IN HAAR 

ASSORTIMENT. ALLEEN DE PRIJS IS 
ANDERS...

NIEUWSGIERIG? KOM LANGS  BIJ EEN 
VAN ONZE VERKOOPPUNTEN

EN ERVAAR DE KWALITEIT 
VAN PARFUMP•INT.

WWW.PARFUMPOINTREFILL.NL

JOUW PARFUM, JOUW GEUR

30ML100ML 50ML



Anholtseweg 24  |  7091 HA Dinxperlo  |  T. +31 (0)315 750253  |  info@salonvoordeel.nl  |  www.salonvoordeel.nl 
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( 01 ) Hair & Fashion ‘20

 ( 34 )

       Het enige 
complete kappersevent 
             in Nederland
In juni is het zover! Het event voor jou als professional uit de kappersbranche: The Hair X-perience 2020. Deze vindt 

plaats op 7 en 8 juni in Evenementenhal Gorinchem. Laat je inspireren door spetterende shows op Mainstage, door de 

nieuwste knip- en kleurtechnieken en ontmoet internationale topartiesten uit het vak tijdens HairTalk. 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE TRENDS
Het aantal kapsalons is de afgelopen jaren erg gegroeid. Het is dus van 

groot belang dat jij als kapper op de hoogte blijft van de laatste  

ontwikkelingen zodat je net dat beetje extra aan je klant kunt geven om 

ervoor te zorgen dat de klant loyaal blijft aan jouw salon. The Hair X-perience 

is de plek om nieuwe leveranciers te vinden en de nieuwste trends te ont-

dekken op het gebied van knippen en kleuren.  Buiten het ruime aanbod aan 

exposanten, wordt er ook hard gewerkt aan een programma dat aansluit bij 

jullie wensen en behoeften en dat jullie klaar stoomt voor de toekomst. 

EEN GREEP UIT DE EXPOSANTEN
De beursvloer voor 2020 krijgt steeds meer vorm. Op dit moment hebben al 

vele exposanten zich ingeschreven. Zowel oude bekende als verassende 



Hair X-perience 2020 
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nieuwe namen waaronder o.a. BaBylissPro, Balmain Hair Professional, 

Dyson Professional, Guy Sarlemijn Design, Jaguar & Tondeo, Kappers-

korting.com en Sensei Nederland.  Zit jouw favoriete leverancier er  

niet bij? Op de website van The Hair X-perience vind je de volledige 

deelnemerslijst. 

PRODUCT, MEN, EDUCATION & SELLING AREA 
De exposanten zijn te vinden in vier verschillende area’s, de Product 

Area, Men’s Area, Education Area en de Selling Area. Bij binnenkomst 

van The Hair X-perience loop je gelijk de Product Area in, hier  

vertegenwoordigen verschillende leveranciers hun merken en nieuwe 

producten én kun je oriënterend hun stand binnenstappen voor  

interesse, informatie of vragen. In de Men’s Area presenteren  

exposanten producten en merken voor de herenkapper en barber én  

is er ook een Barber Square waar alles draait om de trends en  

technieken voor knippen en scheren. Denk hierbij aan exposanten 

TAILOR’S Grooming en Barbertools.nl. Niet alleen in de Men’s Area valt 

er veel te leren ook zijn er over de gehele beursvloer Demo Squares te 

vinden. De Selling Area is ingericht voor de kapper of saloneigenaar 

waarbij direct voordelig inkopen kan worden gedaan bij jouw favoriete 

producten van o.a. MaxPro, Kavani en Studio B&G. 

LAAT JE INSPIREREN DOOR HET PROGRAMMA 
Het programma is afgestemd op de wensen en behoeften van de  

kapper professional: van leerling tot medewerker en van salon- 

eigenaar tot ervaren hairstylist. Dit jaar zijn er spetterende shows op 

Mainstage door onder meer Balmain Hair Professional en Dyson  

Professional. Verder worden de nieuwste knip- en kleurtechnieken  

gedemonstreerd op de Demo Squares en keren HairTalk en het  

Look & Learn Theater na het succes van vorig jaar ook in 2020 terug 

op The Hair X-perience. Bij HairTalk ontmoet je topartiesten uit het  

vak die geïnterviewd worden over de toekomst van de branche. In het 

Look & Learn Theater laten exposanten van a tot z de technieken  

achter draagbare kapsels zien. 

SMARTBADGE 
Nieuw op The Hair X-perience is de smartbadge voor bezoekers, een 

handige digitale draagtas. Bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker 

een badge waarin een speciale chip is verwerkt. Met deze badge kan jij 

als bezoeker exposantenstands en programmaonderdelen scannen 

waarin je geïnteresseerd bent en graag meer informatie over wil ont-

vangen. Na afloop van het beursbezoek ontvang jij als bezoeker een 

e-mail met daarin een overzicht van alle exposanten die je gescand 

hebt tijdens jouw beursbezoek. Deze tool is op andere vakbeurzen  

van Easyfairs al een succes gebleken en wij kijken dan ook met veel 

interesse uit naar de kennismaking van de smartbadge op The Hair 

X-perience. 

‘’The Hair X-perience begint steeds meer een begrip te worden in de 

kappersbranche. Dat is ongelofelijk mooi om te zien, ook voor onze 

exposanten en partners die het event al vanaf de eerste dag gesteund 

en omarmd hebben. Ook dit jaar gaan wij er weer voor om samen iets 

unieks neer te zetten voor alle kappers in Nederland”, aldus Visser. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
The Hair X-perience vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem op  

7 én 8 juni 2020. De deuren zijn deze dagen geopend van 10:00 tot 

17:00 uur. 

BLIJF OP DE HOOGTE!
Houd The Hair X-perience in de gaten via Facebook, Instagram, Twitter 

of onze website en volg het laatste nieuws en ontwikkelingen over hét 

vakevent voor de kappersbranche.

WWW.HAIR-XPERIENCE.NL

THE HAIR X-PERIENCE                      @HAIRXPERIENCE                      @HAIRXPERIENCE
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De afgelopen jaren hebben we een revolutie doorgemaakt  

op het gebied van wenkbrauwen en schoonheid. We hebben  

gemerkt hoe belangrijk het is om de expressie van ons  

gezicht te laten uitkomen door de wenkbrauwen op de juiste 

manier te vormen en te verven.

“Brazilian Brows is dé henna verf 
die zich sinds 2006 heeft ontwikkeld tot 
een van de beste merken op de markt” 
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De henna van Brazilian Brows is een hoogstaand, goed door  

ontwikkeld product met resultaten van zeven tot veertien  

dagen op de huid en tot zes weken op de haartjes zonder haar 

natuurlijke identiteit kwijt te raken. Dit is perfect voor klanten die 

meer volume willen hebben in hun wenkbrauwen, deze illusie kan 

worden gecreëerd omdat de henna op zowel de huid als de  

haartjes zit, ook dons en grijze haartjes. Met ruime keuze uit zes 

verschillende kleuren zorgen we er altijd voor dat er een juiste 

kleur is voor elke kant die binnen loopt. 

 

Daarnaast is het een snelle behandeling want met een intrektijd 

tussen de 10 en de 20 minuten is je klant zo weer buiten. Klant 

blij, jij blij!

VERMELD BIJ JE VOLGENDE BESTELLING DE 
CODE: “MAGAZINE” EN ONTVANG 
DEZE BRUSH GRATIS!

BRAZILIAN BROWS
Whatsapp +31 (0)6 25 570 262

T. +31 (0)6 26 552 423  |  E. henna@brazilianbrows.com

Brazilianbrows             brazilian_brows

www.brazilianbrows.com

Brazilian Brows
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MILOU BOUTER, DE EIGENARESSE VAN BOLERO COSMETICS 

LEED AL JAREN ONDER HUIDPROBLEMEN, WAARDOOR ZE 

NOOIT VEEL GEBRUIK KON MAKEN VAN COSMETICA.

De geschiedenis De geschiedenis 
van Bolero in van Bolero in 
een notendopeen notendop
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Bolero Cosmetics

Omdat ze zich daar niet bij neerlegde en onvermoeibaar 

bleef zoeken naar een goed product kwam ze uit bij een 

producent wàarmee ze samen Bolero ontwikkeld heeft.  

En kon ze zelf volop gebruik maken van de voordelen van 

Bolero.

Ze kon er mee in de zon zitten, het streepte niet en ze had 

altijd een gezonde teint.

Dankzij een contact in de theater en televisiewereld die 

Bolero daar introduceerde is Bolero jarenlang alleen daar 

gebruikt. Er waren echter zo veel mensen die van Bolero 

gehoord hadden en op zoek waren, dat milou besloot om 

het ook voor de consumentenbranche te gaan brengen.

Zij deed dit op een ludieke manier, door jarenlang Bolero 

persoonlijk te promoten op beurzen en events in binnen- 

en buitenland. Zo kon zij haar enthousiasme voor dit unieke 

product rechtstreeks bij de consument overbrengen.

Nu heeft zij een grote schare trouwe gebruiksters én ge-

bruikers en is de webshop een belangrijk communicatie 

medium.

Maar ze is zelf ook nog steeds op alle grote beurzen te 

vinden omdat ze nog net zo enthousiast is over Bolero als 

de eerste dag dat ze het gebruikte.

Intussen is het assortiment uitgebreid met een aantal 

zorvuldig geselecteerde producten, die voldoen aan de 

Bolero standaard.

Naast de unieke bronzer omvat het assortiment ook  

2 kleuren shapers. Deze zijn te verkrijgen in de kleuren 

goud en zilver. Ook bij deze shapers is een passende  

shaper kwast gezocht. 

Daarnaast zijn ook de BOLERO DUO TIP SEMI PERMANENTE EYELINERS een succes. 

Ze zijn er in 4 kleuren. Aan de ene kant zit een brede tip en aan de andere kant een 

spitse tip. Daardoor ben je in staat om iedere soort van lijn om je ogen te trekken. 

Ook zijn ze uitstekend geschikt bij het maken van smokey eyes.

De BOLERO LASH EXTENDER, een vezel waarmee je je wimpers eindeloos lang kunt  

maken, is een uniek product, omdat de vezels zijn gemaakt van veilig cellulose en 

daarom ook voor lensdragers te gebruiken zijn.

Voor de wenkbrauwen is er de BOLERO EYEBROW KIT. Deze kit bevat een shaper, 

een fixatie en natuurlijk een kleur, (donker of licht) en is waterproof. Bij deze kit 

zitten ook 3 sjablonen en 3 kwastjes.

Als laatste hebben wij onlangs toegevoegd, de BOLERO LIPLINER. Een reeks  

goedlopende kleuren in een houder met 2 tips. Eén om in te kleuren en één om  

het met een geraffineerd lijntje af te maken.

Bolero bronzer wordt alleen verkocht in salons, omdat het heel belangrijk is om het 

product zelf even bij de klant aan te brengen, dat duurt maar een paar seconden en 

de klant kan de hele dag het resultaat bewonderen. Ook als niet direct tot aanschaf 

wordt overgegaan, komt 89% vàn de mensen er later toch bij u op terug.

      "Milou is nog net zo       "Milou is nog net zo 
enthousiast over Bolero enthousiast over Bolero 
   als de eerste dag dat    als de eerste dag dat 
      ze het gebruikte"      ze het gebruikte"

WILT U MEER INFORMATIE OVER BOLERO COSMETICS 
BIJ U IN DE SALON?

info@bolerocosmetics.nl  |  +31 (0)6 50 622 023

BOLERO COSMETICS

www.bolerocosmetics.nl



In een kapsalon adviserenkapsalon adviseren   
   we om te kiezen voor gelgel of 
InvictaInvicta omdat dit geurloosgeurloos is

Bel of mail eerst even zodat we tijd voor je kunnen inplannen. SORRY! Eenmaal begonnen 

aan het nagelvak wil je nooit meer anders! Wanneer je bent gegrepen bent door het nagel-

virus laat dit je niet meer los! Nagelstyliste is een praktisch, creatief en sociaal vak. Het 

contact met je klanten, de ontelbare mogelijkheden, bijvoorbeeld mensen blijer/mooier 

maken, zelfstandig werken, je creativiteit met je vak combineren. Maar ook ondernemer 

zijn, werken wanneer het jou uitkomt, bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn. Werken 

vanuit je eigen woning, met hiermee lage investeringskosten en toch een volwaardig  

bedrijf hebben. Geen dag is hetzelfde wanneer je voor dit geweldige vak kiest. 

WAAROM IN HET WOUD VAN OPLEIDINGEN KIEZEN VOOR EEN 
OPLEIDING BIJ LILLY NAILS? 
Lilly Nails geeft les aan kleine groepen (max 6 studenten), waardoor een ieder de aan-

dacht krijgt die hij/zij nodig heeft, zo krijgt elke cursist de individuele begeleiding. Lilly 

Nails geeft les volgens de Zweedse methodiek, dit is een manier van opleiden die al vele 

jaren tot beste vorm van opleiden verkozen is in Scandinavië. Het verschil met andere 

opleidingen is dat hier dieper ingegaan wordt op de theorie, o.a. het herkennen van diverse 

Bij Lilly Nails in Purmerend zijn 2 docenten werkzaam. Beide docenten hebben meer dan 10 jaar ervaring en volgen minimaal  

4x per jaar nog extra trainingen in binnen- en buitenland om jouw te kunnen voorzien van de laatste nieuwe technieken.  

De lesdagen zijn van 9 tot .... We beginnen met theorie, dat duurt ongeveer een uur tot 1,5 uur. Daarna gaan we ons richten op de 

praktijk en gaan we je leren om kunstnagels te plaatsten op een verantwoorde manier waardoor je geen beschadigingen  

aanbrengt aan de natuurlijke nagels. De lessen vinden 1x per week plaats in Purmerend van 09:00 uur tot ongeveer 16:00uur.   
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nagelaandoeningen, anatomie & pathologie van de 

nail unit zo is ook hygiëne in de salon van groot  

belang, dit zijn een paar aspecten waar wij dieper 

op ingaan tijdens de opleiding. 

INFORMATIE OVER ONZE DOCENTEN
De docenten van Lilly Nails zijn verplicht om  

jaarlijks trainingen in Zweden te volgen bij het  

Lilly Nails hoofdkantoor om onze docentenlicentie 

te behouden. De opleidingen in Zweden zijn al 

meerdere malen uitgeroepen tot beste opleidingen  

van Scandinavië. Uiteraard adviseren wij om alle 

technieken te  leren zodat je iedere klant kunt  

voorzien van de  mooiste en vooral  beste nagels 

voor de desbetreffende klant. 



      Dinsdag 7 april 
starten onze  nieuwe 
          opleidingen weer.
   Meld je vandaag 
          nog aan en breid je 
dienst in de salon uit.

Lilly Nails 
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WANNEER PLAATS JE ACRYLNAGELS, GELNAGELS EN OF 
INVICTA? 
Het is niet zo dat bij iedere klant die je salon binnenkomt gelnagels of acrylnagels 

kunt plaatsten, dit ligt aan diverse aspecten van de natuurlijke nagel, op basis 

daarvan kies je het beste product voor de klant. 

GEL |  Gelnagels zijn in Nederland al lang bekend, gel is een puddingachtige sub-

stantie met een hoge viscositeit, die zich gedeeltelijk gedraagt als een vloeistof 

en gedeeltelijk als een vaste stof. Gel is en blijft altijd flexibel en beweegt mee met 

de natuurlijke nagel. Gel word pas een vaste harde structuur wanneer je het  

uithard in een UV/LED lamp.  

ACRYL | Acryl bestaat uit een poeder en een liquid, afzonderlijk kunnen ze niets. 

Acryl hard uit door warmte en hoef dan ook niet in een UV/LED lamp. Acryl is hard en 

beweegt niet de natuurlijke nagel mee.  

WAT IS INVICTA? 
Invicta is de nieuwste innovatie in de nagelbranche. Ieder merk heeft er een eigen 

naam aan gegeven, een van de andere benamingen is polygel. Lilly Nails heeft 

Invicta ontwikkeld. Invicta is een combinatie tussen gel en acryl, sterk, flexibel,  

fijn om aan te brengen. Dit product is een enorme toevoeging in de branche  

omdat het geurloos is en zachter om te vijlen dus minder lichamelijke klachten. 

Vele salons bieden dit al aan en dit zal de markt alleen maar meer veroveren. Een 

echte toevoeging aan de huidige producten. Met dit product kun je bijvoorbeeld 

makkelijk in een kapsalon of schoonheidssalon werken omdat het geurloos is. 

WIL JE VOORUITSTREVEND ZIJN? 
Kies dan voor een combinatie opleiding waarbij je alle technieken van ons prachtige 

vak leert.

WAT GA JE LEREN? 
Onderstaande leer je standaard bij alle opleidingen van Lilly Nails. 

> Anatomie & pathologie van de nail unit Plaatsen van sjablonen

> Plaatsen van tips Versterving van de natuurlijke nagel 

> Aanbrengen van gel polish Hygiënisch en veilig werken Acryl

>  Plaatsen van acrylnagels met tips en sjablonen 

> Plaatsen van 1 kleur acryl nagels 

> Plaatsen van een French manicure acryl Vijlen van acrylnagels 

> Aflakken van acrylnagels met gel polish Gel 

> Plaatsen van gelnagels met tips en sjablonen 

> Plaatsen van 1 kleur gel nagels 

> Plaatsen van een French manicure gel 

> Vijlen van gelnagels 

> Aflakken van gelnagels met gel polish Invicta

> Plaatsen van Invicta nagels met tips en sjablonen 

> Plaatsen van 1 kleur invicta nagels 

> Plaatsen van een French manicure invicta 

> Vijlen van invicta nagels Aflakken van Invicta nagels met gel polish 

EN we hebben 1 dag waarin je leer met glitters te werken 

en wat simpele nailart. Tijdens de allround bespreken  

we ook boekhouding/administratie bij moet houden,  

salonmanagement, hoe om te gaan met klanten/klachten.  

Werken met thermosplastics, milieu aspecten m.b.t.  

chemicaliën. Gaan we dieper op de producten in waarmee 

je werkt. 

> Prijzen bepalen 

> Naamsbekendheid creëren 

> Sociale media training

GOED OM TE WETEN 
Wij leren je om te werken met de handvijl, niet met een 

elektrische vijl. Na je opleiding kun je hiervoor 1 dag terug-

komen voor een workshop werken met een e-file. Je hebt 

1 dag per week les. Na inschrijving ontvang je (ongeveer  

2 weken voor de start van de opleiding) een schema waar-

in staat watje wanneer gaat doen en wanneer en hoe  

laat je modellen nodig hebt. Het startpakket bevat alle 

producten die je nodig hebt voor je opleiding. Het lesgeld 

mag in termijnen voldaan worden (aantal termijnen is af-

hankelijk van de opleiding die je kiest) Startpakket dient 

direct na aanmelding betaald te worden (wordt besteld 

zodra de betaling binnen is). Inschrijving is definitief zodra 

we de betaling van het startpakket hebben ontvangen. 

Lesgeld mag in termijnen voldaan worden, (aantal termijnen 

is afhankelijk van de opleiding die je kiest). Pakket dient bij 

inschrijving voldaan te worden, minimaal 3 weken voor de 

start van de opleiding Wij hebben pakket voor je samenge-

steld waar je gedurende de opleiding ruim voldoen aan 

hebt en zelfs daarna nog zeker een tijd mee voort kunt. 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

AANMELDEN VOOR DE OPLEIDING 
Stuur een email naar info@lillynails.nl. 

In de email zet je je naam, adres, telefoonnummer, 

email-adres en geef aan welke opleiding je wil volgen. 

 

PRIJZEN EN MEER INFORMATIE 
www.lillynails.nl/nl/opleidingen-workshops/

opleidingen-tot-nagelstyliste/

www.lillynails.nl
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De Indian Head Massage ook wel ‘Champisage’ genoemd, valt onder de Ayurvedische massages.  

Ayur betekent ‘leven’ en Veda ‘wetenschap’. Samen: de wetenschap van het leven. Het is een eeuwen- 

oude massagetechniek en levenswijze waarvan de basis meer dan vijfduizend jaar geleden in India  

werd gelegd. 

       bij Zonnevlecht 
Opleidingen in Vlijmen

Cursus Indian 
 Head massage 

De Ayurvedische massage stimuleert de doorbloeding en de uitscheiding 

van afvalstoffen, zodat deze makkelijker via de huid en de andere uit-

scheidingsorganen het lichaam kunnen verlaten.

Met de Indian Head Massage wordt er lichte druk uitgeoefend met de 

handen en vingers op rug, nek, schouders, armen, hoofd en gezicht van je 

cliënt. Dit wordt afgewisseld met strijkingen. Door de Indian Head Massa-

ge worden blokkades opgeheven. Deze blokkades manifesteren zich in de 

vorm van bijvoorbeeld hoofdpijn, een stijve nek, gespannen spieren in de 

rug en andere stress gerelateerde klachten. Deze massage werkt door in 

het hele lichaam en kalmeert zowel lichaam als geest.

EEN INDIAN HEAD MASSAGE KAN DE VOLGENDE 
EFFECTEN GEVEN:
> je krijgt er een heldere geest van;

> het heeft een vitaliserende werking;

> het zorgt voor ontspanning;

> en het kalmeert lichaam en geest.

EEN INDIAN HEAD MASSAGE WORDT STANDAARD ZONDER 
MASSAGEOLIE UITGEVOERD.

DE GESCHIEDENIS VAN DE AYURVEDISCHE MASSAGE
Ayurveda, wat letterlijk ‘de wetenschap van het leven’ betekent  

in het Sanskriet, is één van de oudste medische denkwijze  

die tot op heden nog steeds van kracht en in gebruik is. Deze 

manier van leven, werken en denken is duizenden jaren geleden 

ontwikkeld in India en wordt tot op de dag van vandaag nog  

gepromoot door Deepak Chopra (www.chopra.com).

WERKWIJZE VAN DE AYURVEDISCHE MASSAGE
Bij Ayurveda ligt de nadruk op het voorkomen van ziekten en 

ongemakken, de verjonging van het lichaam en het verlengen van 

de levensduur. Ayurveda probeert de mensen die ermee gaan 

werken te leren, dat door een bepaalde levenswijze je niet alleen 

ziekten kunt voorkomen, verlichten of zelfs genezen, maar dat je 

tegelijkertijd ook meer inzicht kunt krijgen in jezelf en de wereld 

om je heen. Resultaat hiervan is dat je langer, gezonder en  

gelukkiger leeft. Ayurveda gebruikt hierbij voeding, levensstijl, 

massages, kruiden, yoga en meditatie om weer in balans te  

komen.

LICHAAM EN GEEST
Ayurveda ziet het lichaam en de geest als één. Er is geen  

geestelijke gezondheid zonder lichamelijke gezondheid en  

andersom. Gedachten en gevoelens hebben dus evenveel  

waarde als symptomen van lichamelijke ziekten. 
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Zonnevlecht Opleidingen

Ayurveda is de 
  levenswijze die 
ernaar streeft 
   lichaam en 
geest in balans 
    te brengen

Beide zijn een gevolg van onbalans in de  

persoon. Bij Ayurveda is de hele levensstijl  

van belang.

IEDER MENS IS UNIEK
Omdat ieder mens uniek is moet het recept 

voor je levenswijze ook uniek zijn en passen  

bij jouw persoon. Om gezond te zijn moet je 

dus bepaalde voedingsmiddelen gebruiken 

die goed zijn voor jouw lichaamstype. 

Je lichaamsbeweging moet ook specifiek voor 

jou geschikt zijn. Je lichaamstype bepaalt 

heel veel; je lichaamsbouw, je persoonlijkheid 

en zelfs hoe je omgaat met jezelf en anderen.

VOLG BIJ ZONNEVLECHT OPLEIDINGEN 
IN VLIJMEN DE 1-DAAGSE CURSUS  
INDIAN HEAD MASSAGE
Bezoek onze website voor alle cursusdata 

www.zonnevlechtopleidingen.nl

Wij kijken naar je uit.

Hartelijke groet,

Pauline Trum

Zonnevlecht Opleidingen
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Curasano Spraytan Express 
en Sprayfond Express

Veilig bruinen heruitgevonden. Dat is wat Curasano met hun tanninglijn doet. Deze innovatieve cosmetica gaat veel verder dan  

de vertrouwde bruinen-zonder-zon-producten. Curasano biedt immers een gezonde oplossing voor een egaal bruine huid en  

dat voor echt élk huidtype. Wil je zelf ook je eigen kleur intenser bruin en egaal maken, maar dan met voedende, natuurlijke  

producten? Ontdek hun oplossing voor een huid met vitiligo, acné, spataderen of gewoon voor een mooi kleurtje wanneer en  

waar jij dat wenst:

Een egale, gezonde   Een egale, gezonde   
  en gebruinde huid    en gebruinde huid  
voor iedereen voor iedereen 

VEILIG EN GEZOND BRUIN
Huid en UV-straling is geen goede combinatie en toch willen we er graag allemaal 

gezond en egaal gebruind uitzien. Veilig bruinen is geen optie meer, het is een 

must. Maar hoe weet je nu of je het juiste product gebruikt voor jouw huidtype? Om 

op deze vraag het juiste antwoord te bieden, onderzocht Curasano de uitdagingen 

van mensen met heel uiteenlopende huidtypes. Op basis daarvan ontwikkelden ze 

een skincare & tanning gamma dat: 

> elk huidtype kwalitatieve verzorging biedt

> de huid voedt en er stralend, egaal en natuurlijk doet uitzien

> iedereen zijn of haar eigen, natuurlijke teint laat activeren

> iedereen makkelijk eender waar en wanneer zijn of haar teint laat aanbrengen



Curasano Spraytan Express 

Curasano Sprayfond Express 
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Curasano

Curasano combineert al deze voorwaarden in hun Spraytan Express en 

Sprayfond Express: twee uitzonderlijke productlijnen die wereldwijd 

een succes zijn. Veel mensen met heel uiteenlopende problemen omtrent 

hun huid, kunnen binnen deze productlijnen hun oplossing terugvinden.

JE EIGEN MELANINE GEACTIVEERD
Je wilt uiteraard een egaal eindresultaat wanneer je tanning make-up 

gebruikt. En je hebt al helemaal een hekel aan een oranje kleurtje of 

vlekken en strepen. De Curasano Spraytan Express is meer dan een 

natuurlijke instant zelfbruiner. Het is jouw garantie op een prachtig 

egale en goudbruine teint. Dankzij de rijke, voedende componenten in 

de spraytan wordt je huid soepel, vlekkeloos en natuurlijk bruin. De 

zelfbruiner activeert namelijk je eigen pigment. Zo heeft iedereen die 

de Spraytan Express gebruikt, zijn of haar eigen unieke bruine kleurtje. 

Omdat Curasano gelooft in de voordelen van natuurlijke producten 

voor de huid, bestaat de Spraytan voornamelijk uit aloë vera, vitamine 

E en ginseng. De krachtige, voedende werking van deze bestanddelen 

zorgt voor de natuurlijke uitstraling van een gezonde huid.

UITZONDERLIJK MAKKELIJK AANBRENGEN
Met de Sentz handschoen die ook nog eens fluweelzacht aanvoelt, 

breng je de Spraytan Express aan op het hele lichaam, dus ook het 

gelaat. Deze handige tool is er, net zoals de Spraytan Express, ook in 

extra klein formaat, zodat je je kleurtje kan aanbrengen waar en wanneer 

je maar wilt. Ook in dit opzicht stelt Curasano het gebruiksgemak van 

de consument voorop: tanning laat je er goed uitzien en geeft je een 

goed gevoel. 

TANNING RITUEEL
Je geniet het langst van een egaal bruine huid als je ook de tijd neemt 

om je kleurtje op de juiste manier aan te brengen. Tanning aanbrengen 

past volgens Curasano perfect in het beauty ritueel van iedereen die 

graag de tijd neemt om zich mooi te maken. Om de huid voor te  

bereiden op de Spraytan Express, stelt het merk de pre-tanning lijn 

voor: de Scrubz is een heerlijke scrub met een fijne korrel op natuurlijke 

basis die dode huidcellen zacht verwijdert. De Pluz is dan weer een 

vochtinbrengende olievrije lotion die na de Scrubz wordt aangebracht 

op de huid en voor de tanningspray. De combinatie van beide producten 

is de perfecte voorbehandeling en is zeker aangewezen bij een droge 

huid. Ook de naverzorging is een aspect van het veilig bruinen: dankzij 

de Curasano Keepz. Deze voedende activerende lotion breng je de da-

gen na de Curasano Spraytan Express aan, waardoor je kleurtje nog 

een weekje langer egaal bruin blijft.

 

CONCEALER, FOUNDATION EN FIXATION SPRAY IN ÉÉN
Sommige huidtypes of huidprobleempjes hebben een extra handje nodig 

om ze te egaliseren. Speciaal voor deze huid bestaat er nu een 3-in-1 

formule: de Curasano Sprayfond Express. Mensen met vitiligo, acné, 

roodheid, spataderen of andere oneffenheden van de huid kunnen dankzij 

deze formule zelf beslissen wanneer ze hun huid egaliseren. De Spray-

fond is een concealer, foundation en fixation spray in één: het product 

bij uitstek om dagelijks te gebruiken en ook tijd te winnen bij het aan-

brengen van je make-up. Terwijl de Spraytan Express beschikbaar is in 

één kleurtje, bracht Curasano de Sprayfond al in 2 tinten op de markt: 

Natural Nude N°5 voor de lichte huid en Golden Beach N°10 voor de 

donkere huid en komen er binnenkort nog een hele reeks bij.  Op deze 

manier kan je gelijk welke huid egaliseren in een handomdraai. De tinten 

kunnen bovendien gecombineerd worden waardoor er een enorm palet 

aan mogelijkheden ontstaat.

KABUKIZ: DE MAKE-UP BRUSH VOOR HET HELE LICHAAM
Samen met de Sprayfond Express ontwikkelde Curasano ook de super-

zachte Kabukiz. Met deze kwast met grote dichtheid breng je de 3-in-1 

oplossing aan op je gelaat, je gebruikt hem voor contouring, maar  

evengoed om de Sprayfond gelijkmatig te verdelen op handen, voeten, 

benen of eender waar op het lichaam. De synthetische haren zijn uiterst 

zacht, waardoor hij  geschikt is voor de meest gevoelige huidtypes.  

De Kabukiz kan ook gebruikt worden om te blenden, voor contouring, 

highlights of sculpting. De hoeveelheid product en het mengen onder-

ling zorgen voor een mooie waaier aan kleuren en huidteinten.

Er stralend uitzien hoeft geen uren tijd in te nemen. Je gezond voelen 

en een stralende huid hebben kan op een heel erg makkelijke manier, 

welk huidtype je ook hebt. Curasano maakt het voor iedereen mogelijk 

om een egale, gezonde en gebruinde huid te bekomen. Ontdek de  

perfecte tanning en egaliserende oplossing die qua textuur, formule, 

kleur en finish bij jou past op www.curasano.com.

www.curasano.com | info@curasano.com

VOLG CURASANO VIA

facebook.com/curasano.official/               @curasano

twitter.com/curasano             pinterest.com/curasano



Een nieuwe make-upcollectie in een zomerse 
junglestijl die u meevoert op ontdekkingsreis naar 

de mooiste eilanden van Indonesië.
Een natuurlijke make-up voor de chique 

avonturierster, die in u schuilt.

Make-upcollectie
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Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering en verzorging op maat 
in meer dan 15.000 Instituten, spa’s en wellnesscentra in 125 landen.



Een nieuwe make-upcollectie in een zomerse 
junglestijl die u meevoert op ontdekkingsreis naar 

de mooiste eilanden van Indonesië.
Een natuurlijke make-up voor de chique 

avonturierster, die in u schuilt.
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Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering en verzorging op maat 
in meer dan 15.000 Instituten, spa’s en wellnesscentra in 125 landen.
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 “Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan je     salon binden?”
Klanten worden tegenwoordig steeds veeleisender en duidelijker in wat zij willen. Internet en 
social media zijn zo goed als onuitputtelijke inspiratiebronnen en klanten shoppen naar  
hartenlust rond voor kappers die hun gewenste look kunnen creëren. Als ze het niet vinden  
bij de een, dan gaan ze zo weer naar de volgende. Als deze klant jouw salon binnenloopt is  
het jouw uitdaging om zijn of haar ideeën om te zetten in de gewenste look. Hoe zorg je ervoor 
dat dat lukt en dat de klant weer bij jou terugkomt?

De vraag voor het panel is deze keer dan ook: “Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan 
 je salon binden?”

Wilfred Boudewijn van KIN Cosmetics, Patricia Corbeek van Salonvoordeel, Tamara Keyner van 
Dutch Haircare, Rosita Lalenoh van Kapperskorting.com, Olav van der Beek van HairBRNDS en 
Mirjam van Oord van Sensei Nederland delen in deze uitgave hun ideeën hierover met ons.

Klanten worden tegenwoordig steeds veeleisender en duidelijker in wat zij willen. Internet en 
social media zijn zo goed als onuitputtelijke inspiratiebronnen en klanten shoppen naar  
hartenlust rond voor kappers die hun gewenste look kunnen creëren. Als ze het niet vinden  
bij de een, dan gaan ze zo weer naar de volgende. Als deze klant jouw salon binnenloopt is  
het jouw uitdaging om zijn of haar ideeën om te zetten in de gewenste look. Hoe zorg je ervoor 
dat dat lukt en dat de klant weer bij jou terugkomt?

De vraag voor het panel is deze keer dan ook: “Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan 
 je salon binden?”

Wilfred Boudewijn van KIN Cosmetics, Patricia Corbeek van Salonvoordeel, Tamara Keyner van 
Dutch Haircare, Rosita Lalenoh van Kapperskorting.com, Olav van der Beek van HairBRNDS en 
Mirjam van Oord van Sensei Nederland delen in deze uitgave hun ideeën hierover met ons.



KIN COSMETICS NEDERLAND  |  WWW.KINCOSMETICS.NL  |  T 0418 65 25 60

KIN Cosmetics vindt zijn oorsprong in het hart van de Spaanse Costa Brava. 
Eind 20er jaren van de vorige eeuw werd het bedrijf opgericht door Gregorio 
Bosacoma. Inmiddels heeft de vierde generatie van de familie Bosacoma het 
bedrijf verder geprofessionaliseerd en de internationale markt veroverd.  
In Nederland is KIN Holland de vertegenwoordiger van het Spaanse moeder-
bedrijf. Wat erg belangrijk is voor KIN Cosmetics zijn training en opleiding  
van hair-professionals. Hierdoor kunnen de klanten van KIN Cosmetics ook 
de kwaliteit leveren die de producten vertegenwoordigen.

Wij stelden Wilfried Boudewijn de vraag: 
“Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan je salon binden?”

KWALITEIT EN AANDACHT!
“Het belangrijkste om klanten aan je salon te binden is het leveren van kwaliteit en het geven van aandacht.

Zorg dat de klant zich fijn voelt in je salon, geef een goed advies over kapsel, kleuring en producten. Wees op 

de hoogte van de laatste trends en technieken en werk met kwalitatief hoge en salon exclusieve producten 

zoals KIN Cosmetics.”

“Als de klant met een heel goed gevoel je salon verlaat is de kans groot dat die weer terugkomt.”

“Verder kun je klanten natuurlijk ook aan je salon binden door middel van spaarsystemen, zoals bijvoorbeeld 

een korting op een zoveelste behandeling of dat ze kunnen sparen voor een gratis product.”

“Een leuke attentie bij het aanbrengen van een nieuwe klant, er zijn verschillende manieren hoe je dit kunt 

invullen.”

“Ook werken salon tegenwoordig met abonnementen, 1 maand bedrag waar je een aantal behandelingen 

voor kunt laten doen. De klant betaald dan vooruit en komt dus zeker bij je terug.”

 

“Maar op nummer 1 moet toch staan kwaliteit, tijd en aandacht voor de klant! Daarmee kun je het beste 

klanten binden aan je salon. Wij als KIN Cosmetics proberen dit ook te leveren aan onze klanten en zo te 

zorgen dat we samen kunnen groeien.”

KIN Cosmetics:   uniek en opvallend

Vakpanel
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Patricia Corbeek is 48 jaar en woont samen met haar man Gregor, 2 kinderen en 2 honden  
in Dinxperlo. Patricia is al vanaf 1992 ondernemer en heeft samen met Gregor 25 jaar lang een  
goedlopende kapsalon gehad. Sinds 2003 is ze ook actief op het internet met hun bedrijf  
www.salonvoordeel.nl in de verkoop en advisering van salonmeubilair. De kennis van het  
kappersvak en ondernemerschap wordt gebundeld in de dagelijkse werkzaamheden.

Ook aan Patricia stelde Hair & Fashion de vraag: 
Hoe kun je “rondshoppende” klanten aan je salon binden?

“Met het huidige internettijdperk weten klanten veel. Ze weten dan ook precies wie jouw concurrenten zijn en zullen vanzelf  

weleens naar een andere kapsalon gaan om daar hun licht op te steken. Een geluk bij een ongeluk in deze hectische internet- 

periode is dat het kappersvak heel  persoonlijk is.”

 

“We weten allemaal dat veel klanten in de stoel veel persoonlijke dingen vertellen en dat we soms maatschappelijk werkers 

zijn. Dit is wel meteen een belangrijk punt om klanten aan je te (blijven) binden.Leef jezelf in in de klant en vraag veel. De klant 

staat centraal. Probeer te weten te komen wat de gezinssituatie is van de klant, zijn hobby’s, zijn werk. Onthoud dit en vraag 

er de volgende keer naar. Dit vindt de klant erg fijn en zal graag bij je terugkomen. Doe enthousiast en geïnteresseerd.”

“Er zijn natuurlijk ook klanten die het persoonlijke contact minder belangrijk vinden, maar toch graag in je salon  

terugkomen. Hij of zij zal het prettig vinden als er duidelijkheid heerst en natuurlijk wel een goede sfeer. Om deze klanten 

ook te behouden, zouden de volgende zaken op order moeten zijn.

De klant moet het gevoel krijgen dat er blijvend geïnvesteerd wordt in kennis en kundigheid! Klanten vindt het prettig 

dat de prijzen goed zijn en dat hij weet waar hij aan toe is. Hij of zij kan gemakkelijk bij jouw salon parkeren en vindt 

dat belangrijk. De klant komt je regelmatig tegen in de plaatselijke krant met een advertentie, actie of nieuws, wat 

betrouwbaar overkomt. Je personeel draagt jouw filosofie ook uit. Vind jij dat iedere klant uit de jas en bij vertrek 

weer in de jas moet worden geholpen? Zorg er dan voor dat iedereen zich hier ook aan houdt. Samen ben je 

sterk!”

TENSLOTTE
“Ik vind dat je je het beste kunt onderscheiden met je persoonlijkheid! Het allerbelangrijkste. Je hoeft dan  

ook niet bang te zijn dat de klant naar een ander gaat. Probeer je altijd te spiegelen aan je klanten en  

wees oprecht geïnteresseerd! Ook als je je dag even niet hebt, zet het opzij en ga voor je klanten! Ik durf te 

zeggen dat onze salon 25 jaar heeft bestaan door onze persoonlijkheid. Vrolijkheid en enthousiasme en 

een oprechte interesse in mensen maakt dat jij je onderscheidt op jouw manier!”

Salonvoordeel:   stijlvolle saloninrichtingen    en meer

SALONVOORDEEL  |  WWW.SALONVOORDEEL.NL
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DUTCH HAIRCARE  |  WWW.HAIRCARE.NL

Dutch Haircare is de exclusieve distribiteur van het merk Pravana.  
De naam Pravana komt uit het oude Sanskriet en staat voor “de bron 
van alle dingen”. Pravana heeft als missie “ongekend innovatieve  
haarverzorgingsproducten op de markt te brengen” die, met uiterste 
precisie, op een duurzame en ecologisch bewuste manier worden  
ontwikkeld. Pravana is wereldwijd bekend geworden met haar  
biologisch veganistische producten in de Nevo lijn, en door haar  
meer dan vooruitstrevende kleuringen. Dat dit niet onbeloond is  
gebleven, blijkt wel uit de vele awards die Pravana jaren achtereen 
heeft mogen ontvangen, waaronder de Stylist Choice Awards voor  
Best Vibrant colour line en Best colour line, Beauty Launchpad favorite 
2017 colour line om er maar een paar te noemen.

Hair & Fashion stelde Tamara Keyner van Dutch Haircare de vraag:
Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan je salon binden?

“Tegenwoordig is de salon bezoeker steeds veeleisender en daarom is het belangrijk om steeds 

vernieuwend te zijn.”

“Betrek je klant bij je salon en geef een hartelijk welkom zodra ze de salon binnenkomen, juist door 

persoonlijke aandacht te hebben voor de klant maak jij het verschil.”

“Werk met bijzondere producten die uitsluitend in salons verkrijgbaar zijn en wees op de hoogte van 

de allernieuwste trends.” 

“Service is belangrijk, laat mannen of vrouwen met kort haar terug komen voor een gratis nekharen 

service. Kost je 5 minuutjes tijd maar ze zijn er superblij mee.”

“Vertel wat de klant moet doen om het kapsel te onderhouden, zodat ze thuis bekend raakt met  

hoe ze het zo mooi kan houden als op de eerste dag.” 

“Vertel ook de mogelijkheden van een opfris service of after-holiday service en laat je klant  

jullie Instagram pagina liken, zodat ze altijd up-to-date blijft met jullie. Zorg er dan wel voor dat  

je regelmatig post op social media.”

Dutch Haircare – Pravana
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KAPPERSKORTING  |  WWW.KAPPERSKORTING.COM 

Mijn naam is Rosita Lalenoh, 23 jaar en werkzaam op de afdeling inkoop 
& marketing bij Moma Beauty. Ik ben voornamelijk bezig met het  
optimaliseren van Kapperskorting zoals het toevoegen van nieuwe  
producten, content creëren/aanpassen, landingspagina en acties. 
Naast het webshop gedeelte focus ik mijzelf op het haibu by  
kapperskorting.com-magazine. Voor dit groot project ben ik bezig  
met het maken van content, bedenken van speciale kortingsacties,  
verzamelen van trends-tutorials-interviews-vaktechnieken enz.

Hair & Fashion stelde Rosita Lalenoh van 
Kapperskorting.com de vraag: 

“Hoe kun je “rond shoppende” klanten 
aan je salon binden?”

“In de kappersbranche is het zeer belangrijk om up-to-date te blijven.  

We zitten in een trendgevoelige branche en klanten vertrouwen op jouw  

expertise rondom dit topic. Maar... Niet elke trend past bij elke klant. Je wilt 

aan de wensen voldoen van je klant en teleurstelling voorkomen, maar je wilt 

ook het beste kapsel uit jouw klant halen. Daarom is het belangrijk om niet 

te vergeten wie hier de expert is, dat ben jij namelijk!”

 “En om ervoor te zorgen dat je een expert blijft, is het nodig om je te blijven 

ontwikkelen. Kapperskorting.com zet hier volop in en zorgt ervoor dat jij als 

eerste op de hoogte bent van nieuwe technieken, trends en ontwikkelingen. 

Dit doen wij door continu het assortiment te optimaliseren en aan te vullen 

met de allernieuwste producten en merken.”

“Ook bieden wij Haibu Educatie aan. Hier vind je het meest diverse trainings-

aanbod voor kappers! Vier keer per jaar versturen wij het PRO magazine,  

wat bomvol inspiratie, trends en tips staat. Daarnaast bloggen en vloggen 

wij continu, om zo de professionals als eerste op de hoogte te stellen van  

de laatste nieuwtjes, merken en producten.”

“Dus, wil je dat jouw klant blijft kiezen voor jou? Kies dan voor jezelf en  

blijf investeren in je ontwikkeling!”

Kapperskorting: 
  online de grootste
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HAIRBRNDS | WWW.HAIRBRNDS.NL

Olav van der Beek is 36 jaar en woont met zijn “3 vrouwen” Kyra (32), 
Vive (4) en Elou (3) in Weesp. Sinds 2003 actief in de kappers en  
beauty branche met als bekroning de overname van kappersgroot-
handel Koos van der Beek in 2017. Na de overnames van Actigener in 
2019 en Sweet Bunny haarvitamines in 2020, is HairBRNDS schatkist 
van een verzameling mooie merken met o.a. het Japanse Y.S. Park, 
vertrouwde Imago en gloednieuwe wonderproducten van Kiki Curls in 
het portfolio. Met opleidingen en ervaring in design, is de mix van 
meerwaarde creëren, mooie producten en ondernemen allemaal met 
én voor de beauty professional waar Olav echt warm van wordt.

Hair & Fashion stelde ook Olav de vraag: 
Hoe kun je rond shoppende klanten aan je salon binden?

“Waarom zou je zelf op een plek blijven kopen en terugkomen? En waarom shop je zelf rond?  

Veel factoren moeten “gewoon” kloppen. Prijs en kwaliteit - dat is een minimale vereiste. Maar ik 

denk wat echt doorslaggevend is komt door persoonlijk contact & advies, constante service 

(lees: verwachting) en ontwikkeling (lees: verwachting overtreffen).”

“Daarbij moeten we ook accepteren en snappen, dat we niet meer ons hele leven bij dezelfde 

baas werken, vaker nieuwe producten aanschaffen en eerder wisselen van merk dan vroeger: 

“rondshoppen” is van deze tijd. Rondshoppen doet iedereen!”

“Ook als je contact, service en ontwikkeling op orde is, dan blijven er in deze tijd meer klanten 

“weglopen” dan vroeger. Maar er zijn nog genoeg klanten in de markt die juist bij jou kunnen  

komen shoppen en minder vast zitten aan hun kapper dan vroeger. Een basis van 60-70% vaste 

klanten zal blijven en daar zal je je keihard voor moeten blijven inzetten, maar die overige 40-30% 

zullen flexibel binnenkomen en gaan. Waar een raam dicht gaat, kun je weer een deur opentrekken.”

“Daarnaast is het heel goed om na te denken welke klanten bij jou en je bedrijf passen. Wil je heel 

veel complexe coupes kleuren of ben je meer ingericht op alleen knippen?! Zorg dat je súper 

duidelijk bent in je communicatie, je huidige klanten zich daarin herkennen, en dat nieuwe,  

potentiële klanten, tijdens het “shoppen” op zoek naar jou, direct weten of ze bij jou aan het 

juiste adres zijn voor wat ze zoeken.”

HairBRNDS®:   merken     voor meerwaarde
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SENSEI NEDERLAND  |  WWW.SENSEINEDERLAND.NL

Wie is Mirjam van Oord... In 2015 ingestapt bij Sensei Shears  
Pittsburg USA (bedenker van de swivl ergonomische scharen), 
en samen met haar man Ariën eigenaar van Sensei Nederland.  
Recent geslaagd voor haar Master in de Japanse slijptechniek 
en zo één van de weinige vrouwelijke slijpers in de wereld die in 
deze techniek Meester is. “Mijn liefde voor Ergonomie in het 
kappersvak is mijn grootste drijfveer, iedereen zou zonder 
klachten moeten kunnen knippen. En wij hebben daar de  
scharen voor. Er staat ons nog heel wat te doen!”

De panelvraag was: 
“Hoe kun je “rond shoppende” klanten aan je salon binden.

“Wat denk ik één van de belangrijkste factoren is om klanten te binden is dat jou klanten 

zich goed bij jou voelen en omgekeerd. Wat jij uitstraalt, trek je ook aan. Zonder enige 

twijfel.”

“De meeste rondshoppers doen dit op basis van budget, knip jij voor 30euro… dan zul  

je geen klanten aantrekken die maar 10 euro uit willen geven. En daar zou ik ook geen 

energie in steken.”

“Je hebt een hele solide vaste klantenkring nodig. Dat is jouw wandelende “reclame- 

campagne”! Elke goed geknipte klant is voor jou een advertentie.”

“Hoe krijg je een solide vaste klantenkring? Jezelf onderscheiden door scholing en  

kennis. Dit ook naar je klanten toe communiceren door mailing en sociale media. Maak 

een goed overzichtelijk klantenbestand met kleine aantekeningen waar het laatste  

gesprek over ging… Dochter getrouwd, zoon een baby…, afstuderen kleinzoon. Maakt de 

klant een vervolgafspraak dan kun je de gegevens erbij halen als geheugensteuntje… en 

kun je het gesprek weer oppakken. Dit schept vertrouwen, en daarom blijven klanten  

loyaal. Dit kan alleen maar leiden tot meer klanten die ook graag zo behandeld willen 

worden.”

“Mijn advies is: richt je vooral niet op de rondshoppers!!! Maar steek je energie in de  

mensen die je hebt. Die bepalen jouw succes. En als jij ze goed behandeld, zullen er velen 

volgen!

Sensei:   ergonomische        top scharen
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