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Naturelle krullen voor Nele (48)
 

Kapster Jellie: “Heb je van nature krullend haar zoals Nele?  
Ga dan voor een hydraterende anti-frizzshampoo en een  
curl cream die je in je natte lokken kneedt. Laat je haar  

verder drogen aan de lucht, ook na een regenbui.”
Truitje (Selected Femme bij Juttu, € 49,99). Halsketting,  

armband en ring (Access, resp. € 49, € 59 en € 69).
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DOOR WEER  
EN WIND

Van deze herfstkapsels wordt iedereen goedgezind

Geen zin in een wind-  
of regenvlaag die je haar  

omtovert in ‘coupe ontploft’ 
of ‘coupe frisée’? Zorg  

dan voor een kapsel dat 
tegen een stootje kan, net  

als deze lezeressen.

Alles achteruit voor 
Leentje (44)

 
Kapster Jellie: “Door Leens coupe naar achteren te 

stylen, hoeft ze zich geen zorgen te maken over 
windvlagen. We gebruikten een volumemousse  

bij de haarwortels en föhnden de bovenste  
haarpartij naar achteren. Met een nootje wax  
creëerden we een extra nonchalante look.”

Jurk (Louise bij e5, € 69,99). Oorbellen (Access, € 65).

MOOI
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Vingervlug  
in model voor  

Ann (58)
 

Kapster Hilde: “Ook voor kort  
haar werkt een laagjeskapsel goed. 

Dat droog je met je hoofd  
ondersteboven en een mousse of 
volumespray om te verstevigen. 
Breng verder met je vingers in 
model. Ann kan deze snit zowel  
in een strakke scheiding dragen  

als naar voren gebrusht.”
Truitje (Blue Bay bij Carre Mode, € 169).  

Halsketting (Carre Mode, € 39,99).

Pittig en kort voor Els (50)
 
Kapster Machteld: “Omdat ze deze snit zowel opzij als naar 
achteren kan dragen, is het kapsel van Els windvlaag-proof. 
Stylen kan met volumepoeder aan de haarwortels, voor een 
snel en nonchalant effect.”
Blouse (Access, € 135). Oorbellen (Carre Mode, € 26,99).

Nonchalante 
vlecht voor  
Sofie (48)

 
Kapster Hilde: “Lange krullende 

lokken als die van Sofie kun je losjes 
aan één kant vlechten voor je  
naar buiten gaat. Zo blijven je  

krullen intact en voorkom je pluis.”
Grijze blouse met ruitjesmotief  

(Terre Bleue bij Carre Mode, € 179,90).  
Oorbellen (Carre Mode, € 17,95).

Volumekrullen  
voor Els (53)

Kapster Phoebe: “Vraag je kapper om je 
krullen in laagjes te knippen, zodat hun 
natuurlijke vorm mooi geaccentueerd 
wordt én je kapsel meer volume krijgt. 
Krullen kunnen – zeker in de koudste 
maanden – wat dof worden. Met een 

glansspray kun je dat verhelpen.”
Lange wollen jurk (Terre Bleue bij Carre Mode, 

€ 169,99). Oorbellen (JBC, € 7,50).



Frisse bob voor 
Ilona (36)
 
Kapster Kimberley: “Ilona brusht  
haar lokken graag uit. We knipten haar 
bob daarom op één lengte: daardoor 
kan ze hem makkelijk zelf stylen en 
door de luchtige coupe valt haar  
kapsel altijd goed.” 
Blouse (Selected Femme bij Juttu,  
€ 49,99). Oorbellen (Access, € 49).
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Trendy staartje  
voor Anne (26)

 
Kapster Phoebe: “Als je net als 

Anne snel last hebt van pluizend 
haar, kun je een vochtwerend 
anti-frizzproduct gebruiken.  
Het staartje bovenop houdt  

Annes lokken verder handig uit  
haar gezicht, zonder dat het  

helemaal bij elkaar moet.”
T-shirt (JBC, € 19,95).

Kneedcoupe voor 
Katrien (29)

 
Kapster Hilde: “De golvende textuur 

 in Katriens lokken creëerden we  
door een salt spray te kneden in  

handdoekdroog haar en dat verder te 
laten drogen aan de lucht. Ook na een 
fikse regenbui kan Katrien haar lokken  

zo opnieuw in model knijpen.”
Trui (e5, € 49,99). Oorbellen (e5, € 35,99).
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Laagjeskapsel 
voor Adinda (22)

 
Kapster Jellie: “Deze shag-snit met 
heel veel laagjes is erg in. Het grote 

voordeel: je kapsel hoeft niet te 
netjes te liggen. Breng wat volume-

spray aan en droog je lokken 
ondersteboven. Werk af met een 

salt spray voor extra textuur.”
Trui (Brax, € 109,95).  

Oorbellen (Access, € 49).

Snel dotje voor 
Rubine (34)

 
Kapster Machteld: “Met fijne  

natuurlijke krullen als die van Rubine is 
het kinderspel om je haar vast te zetten. 

Maak een hoog staartje, speld enkele 
lokken rondomrond vast, en klaar. 
Gebruik een gedraaid plastic haar-
elastiekje voor een losser effect.”

Trui (Jeff bij Carre Mode, € 165).  
Oorringen (Access, € 39).

ONZE KAPPER
Het kappersteam van Dirk De Witte zorgde  

voor de mooie kapsels in deze productie.  
Surf naar dirkdewittekappers.com voor meer info.

Warrige bob  
voor Sarah (38)

 
Kapster Jellie: “Sarahs haar föhnden we  

zonder duidelijke scheiding. Zo behoudt ze  
veel volume vooraan en kan ze doorheen  

de dag spelen met haar styling.”
Trui (Mango, € 39,99).  
Ring (Access, € 35).
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✚ Door de drogere najaarslucht 
wordt je haar poreuzer. Je haar-
schubben gaan meer openstaan 
en invloeden van buitenaf komen 
daardoor extra binnen. Denk aan 
kou, regen en wind, maar ook hitte 
van stylingtools, of agressieve 
ingrediënten van verzorgings- 
producten. Ga dus voor zacht-
heid en kies een shampoo 
en conditioner met weinig 
geur- en kleurstoffen of 
agressieve reinigers. Deze 
shampoo van Timotei is 
lief voor droog en 
beschadigd haar.
Hydraterende shampoo 
(Timotei, € 3,30, bij  
de drogist en in de  
supermarkt).

✚ Tijdens de koudste maanden 
van het jaar worden je lokken 
dof, slap en splitsen de punt-
jes sneller. Vochtinbrengende 
maskers zijn dan fijn. Gebruik 
er wekelijks of tweewekelijks 
eentje. Dit exemplaar van 
Moroccanoil breng je aan op 
handdoekdroog haar. Kam 
door en laat vijf tot zeven 
minuten inwerken.
Intense Hydrating Mask  
(Moroccanoil, € 39,04, 
via johnbeerens.be).

✚ Met vochtig weer en gedehy-
drateerde lokken, begint je haar 
heel snel te pluizen. De oplossing: 
hydraterende verzorgingsproduc-
ten, zoals leave- in-conditioners, 
romige haar maskers en haaroliën. 
Ook anti-frizz-stylingproducten  
zijn dan een goed idee.
Frizz Dismiss-gamma (Redken,  
vanaf € 24,30, bij de kapper).

✚ Met overnight producten, 
zoals dit serum van Aveda, 
krijgt je haar ook ’s nachts  
de nodige voeding en kans  
om te herstellen. Bovendien 
is het zo beschermd tegen 
wrijving en knopen.
Botanical Repair strengthening 
overnight serum (Aveda, € 45,  
bij de kapper).

HALLO, GEZOND HERFSTHAAR!

De verkoopinfo vind je op blz. 110.


