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Coupe fijn en futloos? Vergeet het: dit wordt
de zomer van véél en glanzend
haar. Met de juiste tips laat u die glamourharen

wapperen in de wind.
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Voor Sally Brooks (topkapster in Londen) loopt er één opvallende rode
draad door de kapseltrends van het najaar, en dat is volume. “Die trend
heeft absoluut niets te maken met de ontplofte, stijf gefixeerde kapsels
van de jaren 80”, zegt ze. “Het haar is fat, maar er zit nog altijd glans en
beweging in én het blijft leuk om aan te raken. Doordat de technologie
achter volumegevende stylingproducten zo geëvolueerd is, kunnen we
nude volumelooks creëren waarbij het lijkt alsof er geen product in het
haar zit.” Het ‘nieuwe volume’ is vrouwelijk, natuurlijk en sexy. Op de
catwalk wordt ermee gespeeld in krullen, chignons én in steil haar.

Het ‘nieuwe volume’ is vrouwelijk, natuurlijk en sexy en
heeft niets te maken met de stijf gefixeerde kapsels van de 80’s.
Krullen? Hoe ruiger,
hoe hipper

volop

volume
in krul, steil of opsteek-haar
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“Krullen zijn nooit weggeweest”, zegt
Pascal Van Loenhout. “Dit seizoen maken glanzende Hollywoodkrullen plaats
voor een iets ruigere, nonchy uitvoering.”
In Amerika en Frankrijk is de krullenmanie groter dan in de UK, maar toch
kunnen we niet spreken van een comeback van de permanent. “Als we tegenwoordig meer krullen zien, is dat volgens mij omdat veel vrouwen er tegenwoordig voor durven uit te komen dat
ze krullen hebben”, zegt Pascal van
Loenhout. “Bij klanten die geen krullen hebben, proberen we het maximum te halen uit de natuurlijke beweging die in het haar zit. Die beweging
kun je mooi accentueren met een krultang. Een permanent heb ik nog niet
vaak moeten zetten.”
Wilt u krullen? Sta dan eerst even stil
bij het haartype dat u hebt. In medium
tot dik haar geven krullen volume. Als
je krullen draait in fijn haar dat tot
over je schouders valt, krijg je geen
volume, maar gewoon slierterige
krullen. Fijn haar heeft een grafische,

Pascal
Van Loenhout

“Leve de stijltang!”
Pascal van Loenhout: werkte 10 jaar in
Londen als International Creative Director
voor Toni&Guy, opende daarna een
haaracademie in Antwerpen. In 2008
werd hij ‘kapper van het jaar’. Info:
03/288.78.78 en www.vanloenhout.be
1. Met uw stijltang kunt u hele mooie
krullen maken. Neem een lok haar en
draai ze rond de stijltang. Stretch het
haar daarna.
2. Maak 3 paardenstaarten in uw vochtige haar en draai ze op. Doe er een
blowdrylotion of een volumegevend
product op en droog het haar. Wanneer u de twist loslaat, krijgt u losse,
ongestructureerde krullen.
3. U kunt vochtig haar ook opdraaien
op een reep stof die u afgescheurd
hebt van een oude handdoek. Rol het
haar op de reep en knoop de uiteinden toe zoals bij een zakdoek. Zo krijgt
u een onregelmatige, levendige krul.
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