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ARTIKELPARTNER CONTENT

Kniptechniek
0. Maak een zigzag scheiding vanuit het midden tot 
net boven het oor. (zie afbeelding)
1.  Bepaal de lengte van de basislijn.
2. Projecteer het haar in een hoek van 90 gr met een 
loodrechte verdeling. (gidslijn)
3. Kam het haar loodrecht vanuit diagonaal voorwaartse 
scheidingen. Doe dit voor zowel links als rechts in 
3 stappen.
4. Er ontstaat nu en licht gebogen holle lijn.  
Welke voor lengte toename zorgt aan de voorzijde.
5. Gebruik de laatste passe van de onder partij als 
vaste en stilstaande kniplijn en sluit daar de boven 
lengte op aan.
6. Kam het haar aan de zijkanten in de natuurlijke 
 valling naar beneden en sluit deze in een diagonaal 
voorwaartse lijn aan op de achterzijde.
7. Kam nu het haar naar voren en contoleer op  
ev. oneffenheden.

Kleurtechniek
8 & 9. Maak een zigzag afdeling zoals afgebeeld.
Verdeel het haar in 4 vakken en ieder vak in 
6  diagonale passes. (Zoals afgebeeld.) Werk bij 
het  inzetten van de kleur van achter naar voor.
Begin bij de onderste passé met het aanbrengen 
van de kleur op de aanzet & de lengte met kl.1.
Passé 2; aanzet kl.1, lengte kl.2
Passé 3; aanzet kl.1, lengte kl.3
Passé 4; aanzet kl.1, lengte kl.2 etc.

Tekst en hairstyling Esmie Post Fotografie Robroek Photography Visagie Senona Bridal and Beauty Model Angie Conjaerts-Haan Products POP Perfect on People

Esmie’s Hairstyling
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www.esmie.nl

Werk in ieder vak volgens deze volgorde verder
(1, 2, 3, 2, 1, 2)

POP colour recept:
Kl.1; 30 cc 8/3 & 10 cc 8/4
Kl.2: 20 cc 9/4 & 10 cc 9/06
Kl.3: 10 cc 9/06 & 10 cc 9/1

Tip: als je per vak eerst de aanzet inzet en dan gelijk de 
lengte en punt kun je de kleuren mooier met elkaar blenden.

POP AUTUMN GOLD
Colour Cocktails 

Team Kappers lanceert een lijn met dertien 
 verschillende verzorgings- en stylingproducten. 
De heerlijk geurende shampoos, conditioners en 
 haarmaskers bevatten beschermende ingrediënten 
die de kleur van het haar beschermen. De styling-
producten bevatten hittebeschermende ingrediënten 
die er voor zorgen dat het haar niet beschadigt tijdens 
het föhnen en stylen. De shampoos en  conditioners 
kunnen tegen een gereduceerd tarief worden nagevuld 
in elke salon. Zo stimuleert Team Kappers zijn klanten 
om minder plastic te gebruiken en weg te gooien.

Over Team Kappers
Team Kappers is met 75 salons een van de grootste 
kappersketens van Nederland. Team Kappers 
 onderscheidt zich door het knippen mét en zonder 
afspraak en het heldere concept: knippen, kleuren en 
stylen voor aantrekkelijke prijzen, voor het hele gezin. 
Team Kappers is onderdeel van kappersformulehuis 
Provalliance Nederland.

www.teamkappers.nl

T
eam Kappers lanceert een eigen 
vegan haarproductenlijn voor jong 
en oud. De professionele 
verzorgings- en stylingproducten 
zijn mild en vrij van parabenen en 

siliconen. De kleurrijke verpakkingen met 
vrolijke teksten zijn navulbaar in elke Team 
Kappers salon. Zo draagt deze lijn bij aan een 
vermindering van het gebruik van plastic. 
De haarproductenlijn is verkrijgbaar vanaf 
26 oktober in alle salons en via de website. 

“Het is onze wens om zoveel mogelijk mensen het 
heerlijke gevoel te geven dat zij aan een behandeling 
bij Team Kappers overhouden. Dit gevoel willen wij onze 
klanten ook thuis bieden, met professionele haarpro-
ducten die doen wat ze beloven. Samen met onze Team 
Kappers-ondernemers zijn wij ontzettend trots om onze 
eigen haarproducten aan klanten te kunnen bieden”, 
aldus Merel Venneman, directeur Team Kappers.

Team Kappers lanceert eigen  
haarproductenlijn voor het hele gezin

Prijzen Team Kappers haarproducten vanaf: € 12,-
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