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HAAR ISSUES

DE ANTWOORDEN VAN DE EXPERT

SYLVIA WENSELAARS
Geen houdbare haarkleur
Droog & dof haar
Supermarkt vs. professionele haarproducten
Krullen blijven niet houdbaar
Waarom de een dik en de ander dun haar
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Hi lieve jij,
in dit e-book vind je alle antwoorden op
jouw grootste haar issues. Denk hierbij
aan: geen glans, droog haar, doffe kleur,
geen houdbaar volume of geen mooie
krul. Dit is nu allemaal verleden tijd!
Wie ik ben? Ik ben Sylvia Wenselaars en
ik zit al ruim 10 jaar in het kappersvak. Ik
wil jou helpen met antwoorden op al je
vragen door middel van dit e-book.
Jouw haar is je unieke kroon die je
iedere dag draagt, als deze kroon
verzorgd is, sta je veel sterker in je
schoenen en zit je lekkerder in je vel.
Jouw haar is uniek en alleen van jou en
kan je iets vertellen over je mood en je
stijl, wie jij wilt en kunt zijn.
Heel veel plezier met dit e-book!
JIJ bent het waard!

Liefs,Sylvia
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'MIJN HAAR IS DROOG EN DOF!'
Allereerst is het belangrijk om te weten dat je haar dood materiaal is
zodra het je hoofdhuid verlaat. Je haar is opgebouwd uit haarschubben
die je kunt zien als een soort cementen bouwstenen muur.
Als het cement mist in je haar, breekt je haar af en wordt het droog en
dof. Daarom is dus een juiste verzorging ontzettend belangrijk. Neem
dit dus ook wel serieus. Een goede verzorging betekent:

De juiste shampoo
De juiste conditioner
Gemiddeld 2 keer per week een haarmasker. Een haarmasker geeft
veel meer voeding. Waar een conditioner eigenlijk alleen goed is om
het haar makkelijk door te kammen, doet een haarmasker veel meer
voor de opbouw van jouw haar.

'DIT IS EEN EXTRA REDEN OM LEKKER
UITGEBREID IN BAD TE GAAN EN EENS
EVEN DE TIJD VOOR JEZELF TE NEMEN'
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'MIJN KLEUR BLIJFT NIET HOUDBAAR!'

Er kunnen heel veel verschillende oorzaken zijn dat een kleur niet
houdbaar blijft.
Allereerst is het wel goed om te weten dat er verschillende soorten
kleuren zijn:
Warme lichte tinten
Matte lichte tinten
Lichter kleuren dan je natuurlijke haarkleur
Donkerder kleuren dan je natuurlijke haar

Warme kleur

Matte kleur
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'MIJN KLEUR BLIJFT NIET HOUDBAAR!'

Iedereen heeft een unieke natuurlijke haarkleur en als je bijvoorbeeld
highlights maakt (lichtere puntjes) dan onttrek je kleurpigment aan het
haar. Je verbrandt dan eigenlijk kleurpigmenten. Deze kleur blijft dus
altijd houdbaar want pigment dat weg is, is weg en komt gedurende
de weken dat jij niet bij jouw favoriete salon zit niet meer terug.
Wel kan het zijn dat je bijvoorbeeld de ondergrondkleur niet mooi
vindt, te warm (geel) bijvoorbeeld. Daar kun je dan een toner voor
gebruiken, maar dit zegt het al: je brengt een toner aan OVER de
highlights waarmee je dus weer karakter of kleurpigmenten toevoegt.
Dit kun je dus wel uit het haar wassen want iets wat je in haar stopt,
kan er altijd weer uit.
Als je haarkwaliteit niet optimaal is dan kun je dus last hebben van
geen houdbare kleuren. Als je haarschubben openstaan kan er
makkelijk kleur uit. Een goede haarverzorging is echt de basis voor
houdbare haarkleur..

'JE HUIDSKLEUR HEEFT EEN
ONDERGRONDKLEUR EN DIE
VERTELT JE WELKE
HAARKLEURTOON HET BESTE
BIJ JE PAST, WELKE DAT
VOOR JOU IS? VRAAG HET
AAN JOUW FAVORIETE
HAARSTYLIST.'
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'WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
SHAMPOO VAN DE SUPERMARKT EN
DIE VAN MIJN HAARSALON?'
Niet oplosbare siliconen en agressieve sulfaten kosten minder geld
om te produceren dan oplosbare siliconen en milde sulfaten. Maar
niet oplosbare siliconen en agressieve sulfaten zijn ook slechter voor
je haar dan oplosbare siliconen en milde sulfaten.
De eerste zitten in de shampoo uit de supermarkt. De tweede zitten in
professionele haarproducten. Producten van jouw haarsalon bevatten
hogere concentraties ingrediënten dan haarproducten van de
supermarkt. Dat betekent het volgende. Als je een druppel shampoo
van de drogist in je handen doet en je doet vervolgens een even
grote druppel professionele shampoo in je andere hand, dan zitten in
de laatste druppel meer ingrediënten. Je merkt dit meestal ook aan
het feit dat een shampoo van jouw haarsalon minder schuimt omdat
er dus minder water aan is toegevoegd dan aan een shampoo van de
supermarkt.
Je kunt dus simpelweg minder van het professionele haarproduct
gebruiken, om 'hetzelfde' resultaat te bereiken als van het product bij
de supermarkt. En als je daar dus rekening mee houdt, dan maakt dat
een professioneel haarproduct beter betaalbaar, omdat je minder
snel een nieuw product hoeft te kopen.
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Je natuurlijke haarkleur heeft invloed op de structuur van je
haar en ik denk dat je dit wel herkent. Als je om je heen kijkt
dan heeft de ene een mooie volle haarbos, de andere stijl
haar en de volgende juist veel slag, de ene veel en de
ander weer weinig. Je kunt weinig haar hebben, dit wil
zeggen dat je weinig haartjes hebt op een bepaald
oppervlak. Je kunt veel haar hebben, dat wil dus zeggen
veel haartjes op een bepaald oppervlak. Daarnaast heb je
een fijne haarstructuur, die wil zeggen dat 1 losse haar heel
fijn van draad is, dat kun je vergelijken met een heel dun
touwtje bijvoorbeeld. Dat raakt sneller in de knoop dan een
dik touw.
Je kunt ook dik haar hebben en dat betekent dat je een haar
hebt die echt een hele dikke omvang heeft, dat haar is dus
sterker en daarmee krijg je niet zo makkelijk klitten. Dit is
eigenlijk al vanaf je geboorte bepaald.
Blond haar is over het algemeen het fijnste haar dat er is en
gemiddeld hebben blonde dames ongeveer 140.000 haren
op het hoofd. Bruin/ zwart haar is sterk en heeft meestal de
dikste haarstructuur. Gemiddeld hebben deze dames alleen
wel minder haren op het hoofd. Gemiddeld zo’n 105.000. Als
laatste hebben we nog de roodharige dames. Een hele
sterke structuur maar over het algemeen wel het minste
haar op het hoofd. Zo’n 90.000 haren gemiddeld..
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'WAAROM HEB IK DIK OF DUN HAAR?'

Je natuurlijke haarkleur heeft invloed op de structuur van je haar en ik
denk dat je dit wel herkent. Als je om je heen kijkt dan heeft de een
een mooie volle haarbos, de andere steil haar en de volgende juist
veel slag, de ene veel en de ander weer weinig. Je kunt weinig haar
hebben, dit wil zeggen dat je weinig haartjes hebt op een bepaald
oppervlak. Je kunt veel haar hebben, dat wil dus zeggen veel haartjes
op een bepaald oppervlak. Daarnaast heb je een fijne haarstructuur,
wat wil zeggen dat 1 losse haar heel fijn van draad is, dat kun je
vergelijken met een heel dun touwtje bijvoorbeeld. Dat raakt sneller in
de knoop dan een dik touw.
Je kunt ook dik haar hebben en dat betekent dat je een haar hebt die
echt een hele dikke omvang heeft, dat haar is dus sterker en daarmee
krijg je niet zo makkelijk klitten. Dit is eigenlijk al vanaf je geboorte
bepaald.
Blond haar is over het algemeen het fijnste haar dat er is en
gemiddeld hebben blonde dames ongeveer 140.000 haren op het
hoofd. Bruin/ zwart haar is sterk en heeft meestal de dikste
haarstructuur. Deze dames hebben alleen wel minder haren op het
hoofd, gemiddeld zo’n 105.000. Als laatste hebben we nog de
roodharige dames. Zij hebben een hele sterke haarstructuur maar
over het algemeen wel het minste haar op het hoofd. Zo’n 90.000
haren gemiddeld..
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Je natuurlijke haarkleur heeft invloed op de structuur van je
haar en ik denk dat je dit wel herkent. Als je om je heen kijkt
dan heeft de ene een mooie volle haarbos, de andere stijl
haar en de volgende juist veel slag, de ene veel en de
ander weer weinig. Je kunt weinig haar hebben, dit wil
zeggen dat je weinig haartjes hebt op een bepaald
oppervlak. Je kunt veel haar hebben, dat wil dus zeggen
veel haartjes op een bepaald oppervlak. Daarnaast heb je
een fijne haarstructuur, die wil zeggen dat 1 losse haar heel
fijn van draad is, dat kun je vergelijken met een heel dun
touwtje bijvoorbeeld. Dat raakt sneller in de knoop dan een
dik touw.
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'HELP, ALS IK KRULLEN MAAK MET EEN
KRULTANG BLIJFT HET NOOIT
ZITTEN!!'
Haha, dit is een veel voorkomende vraag en ook een hele goede
vraag.
Allereerst gebruik ik altijd een spray om het haar wat stugger te
maken. Dit moet niet, maar ik vind het wel altijd fijn voor een goede
houdbaarheid. Als je je pluk omvormt met een krultang dan is het
belangrijk om te snappen dat de pluk eigenlijk nog aan het omvormen
is als een krul nog warm is. Dus denk even aan je laatste shirt dat je
gestreken hebt: je gaat met een warme strijkbout over een shirt heen
en het shirt is glad, ga je daarna meteen het shirt in je handen
opfrommelen dan heb je gelijk weer kreukels in het shirt. Dus met
andere woorden: voor niets gestreken. Dit is eigenlijk hetzelfde bij een
krul maken. Als je gelijk met je handen aan een krul komt die nog
warm is, zakt hij dus sowieso uit.

'BLIJF ALTIJD VAN JE GEMAAKTE
KRUL AF!'
Krul eerst heel je haar en laat het afkoelen voordat je er met je
handen doorheen gaat. Anders is al je mooie werk voor niets geweest.
Als je heel zwaar haar hebt, kun je zelf je krullen nog vastzetten met
boucleclips.
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Hier op de foto zie je hoe het eruit ziet als je alles vastzet. Zo weet je
zeker dat de krul goed afkoelt en daardoor langer houdbaar blijft. Als
het helemaal afgekoeld is, kun je er met je handen of borstel
doorheen gaan. Gebruik daarna een beetje zachte lak.
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Je bent uren aan het föhnen, borstel in de ene hand, fohn in
de andere hand en dan ook nog jouw haar wat je onder
controle mag gaan houden... Juist ja. Allereerst even een
belangrijke tip als je je haar gaat föhnen.

Droog maken doe je gewoon met enkel een föhn en een
fohn mond. Met de mond van de fohn kun je namelijk goed
met de haarrichting mee föhnen en daarom heb je ook veel
minder pluis. Als je dat gedaan hebt maak je passes.
Een passee is een scheiding en zo kun je gestructureerd te
werk gaan.
Gebruik hiervoor een haarklem zodat je het overige haar
goed weg kan houden. Föhn het ook echt helemaal droog
dus 100%. Polijst je haar ook goed door echt rond te draaien
met je borstel en gebruik daarna ook weer een spray of
poeder om je haar goed stug te maken en houdbaar vooral.
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'UREN AAN HET FÖHNEN EN 5 MINUTEN
LATER, VOLUME WEG!''
Je bent uren aan het föhnen, borstel in de ene hand, föhn in de
andere hand en dan ook nog jouw haar dat je onder controle moet
houden... Juist ja. Allereerst even een belangrijke tip als je je haar gaat
föhnen.

'GEBRUIK EEN
VERSTEVIGINGSSPRAY OF MOUSSE
VOORDAT JE GAAT FÖHNEN'
'BEGIN PAS MET BORSTELS TE
FÖHNEN ALS JE HAAR VOOR 70%
DROOG IS.'
Droogmaken doe je gewoon met enkel een föhn en een föhnmond.
Met de mond van de föhn kun je namelijk goed met de haarrichting
mee föhnen en daarom heb je ook veel minder pluis. Als je dat
gedaan hebt, maak je passes.
Een passe is een scheiding en zo kun je gestructureerd te werk gaan.
Gebruik hiervoor een haarklem zodat je het overige haar goed weg
kunt houden. Föhn het ook echt helemaal droog, dus 100%. Polijst je
haar ook goed door echt rond te draaien met je borstel en gebruik
daarna ook weer een spray of poeder om je haar goed stug te maken
en vooral houdbaar.
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EN NU?
Ik hoop dat ik je door middel van dit e-book heb mogen
helpen met je grootste haar issues.
Nogmaals, jouw haar is jouw unieke kroon en wees er zuinig
op. Je hebt het iedere dag aan dus geef het de aandacht die
het verdient en je voelt je daardoor een stuk zekerder van
jezelf én je persoonlijke uitstraling.

Ik kan me voorstellen dat je misschien nog wel wat hulp zou
kunnen gebruiken met je eigen haar of dat je misschien nog
veel meer vragen hebt?

WIL JIJ OOK?
...meer weten over de verzorging van jouw
haar EN Uitleg over producten die je verder
kunnen helpen?
...weten hoe jij je eigen haar mooi kunt
föhnen en stijlen?
...12 stap voor stap kapsels met uitleg en
foto's zodat jij de mooiste kapsels bij jezelf
creëert, binnen 15 minuten?
...hoe jij jouw haar snel kunt opsteken zodat
jij je iedere dag zelfverzekerd voelt?
...weleens wat anders met je haar, maar heb
je geen idee wat of hoe?
... jij het beste tot een mooi kapsel kunt
komen?
...bij jezelf houdbaar volume creëren of een
mooie slag in je haar?

Dan heb ik de PERFECTE oplossing voor jou!
© Copyright 2020 | House of Hair and Beauty

' DE HAARBIJBEL #1'
VOOR GEZOND EN GOED VERZORGD HAAR
De do's & dont's voor het
verzorgen van je haar en
alles wat jij daarover moet
weten
Uitleg over producten die je
verder kunnen helpen·
Uitleg over alle haartools die ik
noodzakelijk vind· Jouw haar is
je unieke kroon die jij iedere dag
draagt en als dat verzorgd is sta
jij sterker in je schoenen·
Mijn ultieme tips over
haarverzorging

Ruim 50 pagina's aan tips en
kennis.

' DE HAARBIJBEL #2'
VOOR HOUDBARE VOLUME EN MOOIE
KAPSELS BINNEN 15 MINUTEN
12 stap voor stap foto’s met
uitleg hoe jij de mooiste
kapsels bij jezelf creëert
binnen 15 minuten·
Hoe creeer jij houdbare
volume en op welke manieren
kun je dit bereiken
Mijn ultieme tips voor een
houdbaar kaspel die heel veel
verschil gaan maken
Ruim 80 pagina's aan tips en
kennis·

KLIK HIER VOOR DE AANBIEDING

