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Hair Pascal van Loenhout
en Wilma Poppe
Kleur: Kevin Vergote
Make-up: Aïda De Roo
fotos: Jeffrey Vanhoutte

Met de Purity collectie gaan we terug
naar de pure essentie van snit en kleur.
Gestyleerde minimalistische vormen
domineren deze nieuwe collectie. Gesofisticeerde technieken vormen de basis
van deze vooruitstrevende maar toch
tijdsloze looks. De inspiratie achter deze
invloedrijke beelden, is vooral te vinden
bij historische stijliconen zoals Louise
Brooks, Mia Farrow en Coco Chanel.
Met deze collectie bevestigt het huis
Van Loenhout zijn status als een
modehuis voor haar. De ongedwongen
simplicity en zuiverheid van de creaties
worden beschouwd als een signature
collectie voor Hair By van Loenhout.
De juiste vormgeving gecombineerd
met aangepaste textuur zorgt ervoor dat
de kapsels tastbaar en beweeglijk zijn.

1 Boho
Lange gelaagde “Boho Chic” look
waarbij simplicty als hoofdfactor wordt
aanschouwd. Een variatie van lengtes
worden op een subtiele wijze gecombineerd door middel van een doordacht
technisch patroon. Een zijwaardse bles
vooraan die gelijkmatig naar een centraal
punt vloeit.
2 Flow
Lichte assymetrie en een “teardrop” franje
zijn de sleutel ingrediënten van deze populaire look. Graduatie vormt de basis van
deze functionele modesnit waarbij alle
elementen vlekkeloos in elkaar vloeien.
3 Crop
Sterk geometrische precisie snit afgestemd
op de gelaatsvorm. Een rechthoekige vorm
die afwijkt van de natuurlijke rondingen van
de hoofdvorm. Actuele Mia Farrow look
gespot in vele modecircuits.
4 Manga
Multigestructureede boblijn met onregelmatige franje. Het uitgesproken silhouette
vindt zijn oorsprong in de Japanse cartoon
cultuur. Techniek en visie zijn sterk op
elkaar afgestemd in dit kapsel.
5 Vika
Vlijmscherpe gratuatie snit waarbij
de heel korte boblijn in combinatie met
de lichtjes convexe Franje de sleutelelementen vormen. De juiste gezichtsvorm
en haartype zijn een must voor deze runway
geinspireede look.
6 Waif
Jongensachtige straat look die imperfectie
op een subtiele manier naar voor brengt.
Korte ondersnit met een variatie van
overhangende lengtes.
7 Lulu
Louise Brooks, iconisch jaren 20 Bobje is
de inspiratie achter deze gemoderniseerde
versie. Zeer scherpe convexe graduatie in
combinatie met grafische contourlijnen die
het gezicht omkaderen.
8 Coco
Korte vrouwelijke snit met Coco Chanel
als belangerijkste visuele inspiratiebron.
Subtiele ondersnit gecombineerd met
gestructureerde laagjes.
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