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BALAYAGE EN
FOILYAGE IN
BRUIN HAAR

Wat mag je verwachten van een balayagetechniek bij GLOWINES?
Wat zijn de verschillende technieken en welke is
de beste voor jou?

BALAYAGE IN BRUIN HAAR
WAT KAN IK VERWACHTEN VAN EEN BALAYAGE
TECHNIEK?

Hey,

Ben je niet tevreden van je huidige haarkleur?
Zit je met een kleur die te donker is, wil je extra verlichting of nuance
zetten in je haarkleur?
Misschien heb je dan nood aan een balayage techniek.
STAP 1
Beantwoord deze vragen om te weten te komen of een balayage techniek
iets voor jou kan zijn.
1. Wil je een onderhoudsvriendelijke kleur?
2. Hou je van natuurlijke warme tinten zoals karamel, beige, zand, goud?
3. Wil je graag enkele tinten oplichten?
4. Wil je overwegend brunette blijven?
5. Hou je van een natuurlijk ogende haarkleur?
Heb je op al deze antwooden "ja" geantwoord dan is een balayagetechniek iets voor jou.
Balayage betekent letterlijk VEGEN. De kleur wordt dus met behulp van
een verfborstel op je haar aangebracht.
De bedoeling van een balayage-techniek is dat je het effect krijgt dat je
ook zou hebben als je de zon hebt opgezocht. Een subtiele verlichting die
heel fijn begint bovenaan op je hoofd en die meer verlichting geeft naar
de punten toe.
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oplichtingen te gaan en al zeker niet voor as-tinten. Een balayage beoogt
altijd een natuurlijk kleur en zal altijd je haar een warmere gloed geven.
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BALAYAGE GEEFT ALTIJD ....

warmte

Wij bij GLOWINES zijn helemaal zot van deze techniek. Het geeft je haar een
zeer natuurlijk ogende kleur. Het lijkt als ware of de zon met je haar heeft
gespeeld.
Wat zijn de de grootste kenmerken van balayage?
1. Donkere uitgroei en lichte punten
2. Maximaal 2 tot 3 tinten oplichten, meer kan niet
3. Oplichting aan het gezicht
4. Denk als volgt: overal waar het zonlicht je haar zou kunnen oplichten, gaan
wij net hetzelfde doen.
5. Alle plekken waar de zon niet aan kan blijven donker.
6. We creëren daardoor heel wat schakeringen in je haar, wat zeer natuurlijk
oogt.
Wat kan een balayage niet?
1. Heel veel oplichting geven
2. "Ash" blond creëren
3. Meer dan 3 tonen verlichten
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BALAYAGE

vs

FOILIAGE

Omdat beelden meer zeggen dan woorden.
Links een foto van een typische mooie zachte naturelle balayage techniek en rechts
een foto die duidelijk aangeeft dat een foiliage-techniek veel meer oplichting kan
geven.
Waaneer kies je nu voor een foiliage?
1. Je toch liever meer contrast wil
2. Je veel lichter wil gaan
Bij een foiliage-techniek gaan we de balayage-techniek inpakken in zilverpapier of
folie waardoor we dus kunnen zorgen voor een sterkere oplichting.
We kunnen beide technieken ook gaan combineren. Wat ons de mogelijkheid geeft
om op bepaalde plaatsen meer of juist minder accenten te leggen.
Alles kan en alles is bespreekbaar, dat maakt dat we nooit bandwerk leveren en dat
we altijd jouw ideale haarkleur aanpassen aan de nieuwste technieken.
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Vaak word mij de vraag gesteld "Hoe
lang moet mijn haar zijn?".
We kunnen al heel mooie effecten
creëren vanaf "bob"-lengte.

Een belangrijkere vraag is "Hoe draag je
de haren het vaakst?"
Draag je haren altijd los of meestal
vast? Stijl je de haren altijd glad of
meestal eerder in krul?
Elke techniek komt het mooiste tot
uiting in krullen. Je zal merken dat bij
krullen de lichtere delen mooier zullen
poppen en je ook optisch het effect hebt
dat het totaal beeld lichter is en meer
schakeringen bevat.
Dit is uiteraard niet zo, het is enkel het
verschil waarop het licht op je haar
valt.
Op sluik haar heb je namelijk minder
reflectie dan op krullend haar.
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haarkleur
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onderliggend
pigment

Wij bij GLOWINES kunnen en willen je graag begeleiden in je
kleuringsproces. Sukkel je al enige tijd met je haarkleur en voel je je
niet langer happy met je kleur?
Maak dan een afspraak bij Glowines. Wij zijn gespecialiseerd in
haarkleuringen, balayage en highlights.
Neem alvast eens een kijkje op

GLOWINES.BE
facebook.com/Ines.VdJonckheyd/
instagram.com/glowines_niel/
pinterest.com/inesvanderjonckheyd/

