Q: Ik wil graag een koele haartint, maar mijn haarkleur wordt de hele tijd weer warm
van kleur of gelig. Hoe komt dit?
A: Voorkomen dat je haar geliger wordt kan niet. Na het (ont)kleuren blijft er bijna altijd een
geel rest pigment over in je haar. Wat je kan doen is je haar verzorgen met de juiste
producten. Een goede zilvershampoo zoals bijvoorbeeld de Goodbye yellow van
Schwarzkopf Professional. Deze neutraliseert de gelige kleur. Ook kun je na een poosje
een neutraliserende haarspoeling laten aanbrengen.
Q: Wat is Balayage?

KapperJaap is gevestigd aan het
vijverplein 8 in Sleeuwijk
Het Vijverplein is centraal gelegen in
Sleeuwijk. De locatie is goed bereikbaar
vanaf de snelweg en beschikt over gratis
parkeergelegenheid.
Q: Een product voor gespleten haarpunten, werkt dat echt?
A: De enige oplossing die helpt tegen
gespleten haarpunten is de schaar. Een
gespleten haar is een versleten haar,
helaas is herstel niet meer mogelijk.
Symptomen die wijzen op beschadigd
haar zijn dof, droog en ruw haar en haar
dat snel afbreekt. Ook als je kam in het
haar blijft vastzitten dan wordt het tijd voor
de kapper.

A: Balayage is het franse woord voor ‘veeg’. Bij deze in de jaren 70 ontwikkelde techniek
wordt een lichte kleur met de vrije hand aangebracht in plaats van met folies. De balayage
techniek geeft je haar een sunkissed effect.

€5,-AU!

CADE

*Bij KapperJaap kun je online boeken. Vanuit je luie
stoel, op ieder moment van de dag een afspraak maken. Ook ‘s avonds en in het weekend.

*Bij KapperJaap draait het om het creëren van
draagbare kapsels die je makkelijk zelf in model kunt
brengen. Mooi, gezond haar dat is afgestemd op jouw
persoonlijkheid en wensen.
*Het KapperJaap team houdt zich continu op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen in haarmode en de bijbehorende kleur- en kniptechnieken. De medewerkers
van KapperJaap worden regelmatig bijgeschoold.

Kom je voor de eerste keer bij KapperJaap, dan
krijg je van ons €5,00 korting op je eerste*
behandeling. Ben je al vaker bij ons geweest,
kom dan samen met een vriend of vriendin die
nog niet bij ons komt en ontvang beide € 5,00
korting. Knip De bon uit en lever hem in bij je
bezoek aan onze salon!
Geldig vanaf 18 jaar. Bij besteding vanaf €20,Niet geldig in combinatie met andere acties en/of
kortingen. Geldig t/m 2018
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*Bij KapperJaap werken wij op afspraak, maar als we
tijd hebben helpen we je direct.

*Bij KapperJaap word je geholpen door
professionele kappers. Mocht je niet tevreden zijn, dan
zoeken wij samen met je naar een
oplossing. Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat je
tevreden bent.

Q: Waarom zijn producten bij de kapper
duurder?
A:Het verschil in prijs tussen de producten
van de kapper en de drogist is natuurlijk
niet zonder reden. In professionele
produkten woerden betere kwaliteit
grondstoffen en ingredienten gebruikt. Ook
is de concentratie hoger waardoor je
minder nodig hebt van het product, dus je
doet er ook langer mee! Goedkopere
producten zitten vaak vol fillers zoals
siliconen, die schadelijk zijn voor je haar.
Vaak mislukt een kleurbehandeling doordat
het kleurproduct niet voldoende kan
indringen in het haar.

Waarom U kiest
voor KapperJaap!

KapperJaap

* Bij KapperJaap is iedereen welkom. Wij bieden je
actuele haarmode voor een eerlijke prijs.
* Weet u dat u tussen 2 knipbeurten door,
zonder afspraak uw nekharen kunt laten scheren. Ook
voor het bijwerken van bakkebaarden kunt u zo binnenlopen. Dit is voor onze relaties geheel gratis.
*Bij KapperJaap krijgt u een week garantie op het
knippen van uw nieuwe kapsel, en 2 weken op kleuren
van uw haar.

Smartphone app

VRAAG & ANTWOORD
Advies

REDS REINVENTED

Nieuwe kleuren van Schwarzkopf

HAARKLEUR 2018

Inspiratie van het internet

ONZE FAVORIETEN

Waar werken we graag mee

ACTIE

Vul je voorraad aan

Door de ‘MIJN SALON BOOK NOW’ app is
het nu ook mogelijk om een online afspraak te
maken bij KapperJaap in Sleeuwijk met een
app voor je smartphone.
Op een eenvoudige manier maak je met je
smartphone een afspraak, kies je welke behandeling je wilt, door wie je geholpen wilt worden
en welke tijden nog beschikbaar zijn.
Je gemaakte afspraak vind je op een duidelijke
manier terug in de app zodat je altijd kan terugzien wanneer jouw afspraak is.
De kapperjaap app is er voor Android en IOS
Download de ’Mijn Salon book now’ app.
Zoek in de Apple App Store of de Google Play
Store naar ’Mijn Salon book now’.

KapperJaap
Vijverplein 8
4254AJ Sleeuwijk
Tel: 0183301567
www.kapperjaap.nl
E-mail:
jaap@kapperjaap.nl

Ma:
Di:
Wo:
Do :
Vrij:
Za:
Zo:

gesloten
09.00 - 17.30
09.00 - 20.30
09.00 - 17.30
09.00 - 20.00
08.00 - 14.00
gesloten
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Dit zijn dé haarkleuren voor 2018!

We love hair!

Bij KapperJaap draait alles om het haar en bij het lezen van dit magazine zul je onze passie voor haar ongetwijfeld
voelen! In dit nummer leggen we de focus op gekleurd haar, want met kleur in je haar maak je je kapsel compleet af.
En wie wil nou geen mooi, gezond en glanzend haar met een sterke kleur?
Ook hebben we Expert Advice, Q&A en altijd een goede aanbieding,
Onze vaste regel is dat we altijd een door Team KapperJaap gemaakt beeld op de cover plaatsen, dit keer
een shoot met Sophie.
Kom snel eens langs bij ons in de salon en in de tussentijd....veel leesplezier!
Jaap van Genderen, KapperJaap
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Onze favorieten!

Goodbye Yellow

Deze shampoo zorgt
voor een zachtreinigende actie en onmiddelijke
tonale afzetting om
onderliggende warme
tonen tegen te gaan en
te neutraliseren.
€ 19,95
Wat kunnen we
beginnen zonder
goede fohn?

GOLDEN OMBRÉ
Goudblond haar met exDUSTY MAUVE
Roségoud in combinatie met tra blonde punten: subtiel
,
paars maakt je haar 'Dusty natuurlijk en vooral heel erg
Mauve'. Kies voor ombré of mooi. Ook deze haarkleu
r
balayage voor het mooiste 2018 laat zien dat ombré
hier
is om te blijven. Extra
effect.
mooi
met een grove slag in
het
haar.

Eti turbo dryer.
€ 55,00

Steampod van
L’oreal voor perfect
stijl en glad haar.

OSiS+ Refresh Dust

TEXTURE Bodifying powder spray. Lichte textuur
en opfrissen van de haarstijl tussen wasbeurten.

Powder Cloud

Kaal, zo zit het
Kaalheid wordt veroorzaakt door het
hormoon DHT. Een haar groeit normaal
10-12 centimeter per jaar, valt na een paar
jaar uit en begint opnieuw met groeien.
Deze cyclus kan zich ongeveer 20 keer
herhalen. Als er DHT in het haarzakje
zit, dan is dit haarzakje niet in staat de
cyclus te doorlopen. De groeicyclus wordt
daardoor veel korter en daardoor zijn de
20 cycli eerder voorbij. Er kan geen nieuw
haar meer groeien en je wordt kaal. Dit
is overigens vooral erfelijk bepaald en
doordat DHT wordt gemaakt uit testosteron
komt dit veel meer voor bij mannen dan bij
vrouwen.

Zomer openstelling
Ook dit jaar zijn wij de gehele vakantie
geopend. De medewerkers van
KapperJaap zullen afwisselend afwezig
zijn, waardoor wij u de hele
zomervakantie van dienst kunnen zijn.

Op tijd afspreken
Uit ervaring weten we dat het rond de
vakantie altijd erg druk is en we raden je
aan, nu er nog plaats vrij is in de agenda,
op tijd af te spreken. Dat mag natuurlijk
telefonisch. Maar, veel handiger, je kan
ook ieder moment van de dag gebruik
maken van ons online afspraak systeem
of onze nieuwe app zodat jij ook dit jaar
weer met een goed kapsel de zomer door
komt.

De IGORA #RoyalTakeOver Dusted Rouge-collectie biedt een authentieke, maar toch verfijnde kijk op rood met zes ongepolijste kleuren, van nauwelijks zichtbare rode schakeringen tot
diep gearceerde vintage tonen.
Q: Ik heb van nature bruin haar, maar wil
graag een asblonde haarkleur. Is dat
mogelijk?

NEW Bonacure

A: Technisch gezien moet het mogelijk zijn.
Het is echter enorm belangrijk om je haar te
zien en te voelen om zo te kunnen beoordelen
wat de conditie en ondergrond van je haar is.
Daarom adviseren we je om een afspraak te
maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Tijdens zo’n gesprek kunnen we kijken wat er
mogelijk is en eventueel een kleurplan
maken.
Q: Ik heb m’n haar lichtblond geverfd, maar
nu is het helemaal geel/oranje geworden. Is
hier nog iets aan te doen?
A: Blond haar kleuren is echt een vak apart.
Maar geen zorgen, het geel en oranje krijg
je er zeker uit. Dit kan op twee manieren: of
je gaat nog een stuk lichter of juist een tint
donkerder. Door je haar donkerder te verven,
kun je de warmte er namelijk uit krijgen. Als er
ook wat oranje in je haar zit is de kans klein dat
je haar groen wordt. Mocht je voor low lights
willen gaan, houd er dan rekening mee dat je
overige haar nog zichtbaar blijft, en dat er dus
nog steeds geel/ oranje haar te zien blijft! Dit is
dus niet per se de beste oplossingvoor je color
probleem. Om je haarkleur helemaal weer in
orde te krijgen, zou ik je willen adviseren om het
door een professional te laten kleuren. Zelf zo’n
correctie uitvoeren is niet echt aan te raden.
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Ontdek een lichtgewichte en
flexibele textuur met een mooie
natuurlijke matte finish.
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4 DINGEN DIE JE VAN JE KAPPER (JAAP) MOET WETEN
Een bezoek aan je kapper hoort zo ontspannen mogelijk te zijn en daar doen we bij
KapperJaap natuurlijk altijd ons best voor. Maar om je een inzicht te geven in de gedachten
van je kapper, geven we je graag wat tips, want dit zijn de dingen waarvan iedere kapper
graag wil dat je ze weet!
Jouw haar vs. die foto
Wanneer je een foto laat zien is dit alleen maar duidelijk, maar je moet wel snappen dat
jouw haar vaak anders is dan het haar dat je op de foto meeneemt naar de salon. Houdt je
verwachtingen dus realistisch en vraag aan jouw kapper wat de mogelijkheden zijn voor jou.

Met BC Bonacure geloven we in op maat gemaakte
haarverzorgingsservices, gepersonaliseerd voor
iedere klant.
Wij geloven in het leveren van de meest geavanceerde technologieën aan consumenten op basis
van huidverzorgingsingrediënten.
Voorjaarsactie:
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Geldig t/m juni 2018
3 BC producten kopen
2 BC producten betalen.
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Wil je lang haar? Knip het!
Het is niet zo dat je haar sneller groeit, wanneer het geknipt is, dat is een fabeltje. Wat wel
zo is, is dat de gespleten haarpunten verder splijten en afbreken als je ze niet op tijd af laat
knippen. En wie wil er nou een dun plukje haar aan de onderkant?

De Dessata borstel
is de ideale borstel om
zonder tranen je haar te
borstelen. Door de drie
verschillende lengtes in
de borstel dringt de borstel perfect door het haar.
€ 12,95
Marula Finishing Oil
Geformuleerd met 100%
natuurlijke, gezuiverde
Marula-olie. Maakt de
haarschubben glad en
bestrijdt pluis. Kan worden gebruikt op vochtig of
droog haar.

Osis+

Wat is je geschiedenis?
Je kapper kan zeker geen gedachten lezen, dus vertel eerlijk wat er voor je
kappersafspraak met je haar is gebeurd. Heb je het thuis geverfd, heb je haar dat nog nooit
is geverfd of heb je kappersangst? Voor het resultaat is het in alle gevallen beter om hier
eerlijk over te zijn!

Geldig t/m Juni
2018
Op alle osis+
producten

Echt niet tevreden? Kom terug!
Ben je echt niet blij? Ga dan zeker terug naar de salon, wellicht kunnen we nog iets voor je
betekenen. Een fout zal altijd hersteld worden, maar heb je spijt van een boblijn? Daar
kunnen we helaas niet zoveel meer aan doen!

korting.

25 %

