Gezond
haar
Mijn haar is dof en futloos.
Hoe krijg ik weer die
stralende haardos? Gelukkig
heb ik een afspraak
met HUIB VAN KOOIJ
HAARSTYLISTEN. Hij
analyseert, legt uit en geeft
me een eerlijk advies. Een
kapper naar mijn hart.
Huib van Kooij werkt al 25 jaar met Kerastase
producten. Hij behoort inmiddels tot een van
de vijftig salons met het privilege Kerastase.
Een keurmerk dat garant staat voor kwaliteit
en professionaliteit. 'Persoonlijk advies is de
basis van onze werkwijze', zegt Huib. ´We willen de uitstraling die bij je past en je gelaat

laat sprankelen. Of het nu gaat om de conditie
van je haar, de juiste kleuring of je coupe, eerlijkheid staat bij ons voorop.'
Eerlijk advies
'We maken regelmatig een hoofdhuid- en
haaranalyse met behulp van een innovatieve
digitale camera. Zo stellen we het wel en wee
van je haar vast. Deze informatie gebruiken we
om de juiste verzorgingsproducten voor jou te
bepalen. De gezondheid van je huid en haar
begint bij de juiste behandeling. Dat ondervind
je aan den lijve. Je ziet je haar opleven. Een
goed voorbeeld is het positieve effect van
anti-aging producten. Als je ouder wordt, krijg
je een dunnere hoofdhuid. Dit heeft invloed
op je haar. Anti-aging middelen verzorgen je
hoofdhuid, stimuleren de doorbloeding en je
haar wordt voller. Soms kunnen voedingsupplementen een extra aanvulling zijn. Daarnaast

kan kleuring veel voor je doen.'
Kleurexpert
'De juiste haarkleur versterkt je persoonlijkheid. Voordat we aan de slag gaan, doen we
een analyse. We houden gekleurde sjaals bij
je gezicht en komen zo tot de juiste tint. Voor
het komend seizoen hebben we de allernieuwste kleurlijn, Evolution van L,oreal professionnel, alweer binnen. Daarnaast gebruiken we
producten van het merk Alterna en American
Crew. Uiteraard is ons advies geen eenmalig
vaststaand feit. We spelen elke keer in op de
wisselende seizoenen, nieuwste ontwikkelingen
en producten.'
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