KAPPERSGROOTHANDEL VOOR KERATINE,
BOTOXHAIR EN HAARPROTEÏNE
WORD EEN HAARHERSTEL EXPERT

About us
Keralicious kappersgroothandel is gespecialiseerd in
haarherstel, haarverbeteringsbehandelingen, keratines,
botoxhair proteïne en haarverzorgingsproducten.
We

leveren

hoogwaardige

Keratines,

Botoxhair

en

haarverzorgingsproducten aan salons in Nederland,
België, Duitsland en het Caribisch gebied.

"Wij hebben een passie voor haar, haarproducten
en haarverbeteringsbehandelingen"

Masterclass
Sinds

2014

verzorgen

we

trainingen

voor

haarspecialisten. Wij doen er alles aan om onze klanten
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij stellen de klant
centraal door hen optimaal te informeren en te trainen.
Tijdens

de

Masterclass

leer

je

alles

over

de

behandelingen van Softliss. Wij demonstreren een van
de behandeling Botoxhair of Keratine van Softliss op
een model. We geven je veel informatie over de
behandelingen en de producten. Na de masterclass
ontvang je een certificaat en kun je de behandelingen
direct zelf toepassen in jouw salon.
Exlusiviteitslabel:
Wij

leveren

kappersvak,

alleen

aan

aangezien

professionals
onze

in

producten

het
zeer

hoogwaardig zijn.
elke

kapper

houdt

zich

adviesverkoopprijslijst.
Elke kapper hanteert een minimumprijs.

aan

de

EDUCATIE KERALICIOUS
MASTERCLASS A

MASTERCLASS B

MASTERCLASS C

SEE AND LEARN

DO AND LEARN

OP MAAT

Zie met eigen ogen het resultaat
van de behandelingen en leer van
de experts in 1 dag hoe je de
beste resultaten kunt bereiken.

Leer in 1 dag hoe je de beste
resultaten kunt bereiken door zelf
de behandeling uit te voeren op
jouw eigen model.

Een Masterclass op maat in jouw
salon organiseren of een 1 op 1
masterclass volgen bij onze
expert? Vraag een offerte aan.

Locatie: Rotterdam

Locatie: Rotterdam

Locatie: In jouw salon

Prijs: 199 p.p. excl. btw

Prijs: 399 p.p. excl. btw

Prijs: offerte op aanvraag. Stuur
een mail naar info@keralicious.

Voordelen Masterclass A
Tijdens de Masterclass zijn er
speciale voordelige
starterspakketten te bestellen.
Alle deelnemers van de
Masterclass ontvangen een
goodiebag.
Inclusief lesboekje
Inclusief certificaat
Je hoeft geen model mee te
nemen.

Voordelen Masterclass B
Tijdens de Masterclass zijn er
speciale voordelige
starterspakketten te bestellen.
Alle deelnemers van de
Masterclass ontvangen een
goodiebag.
Inclusief lesboekje
Inclusief certificaat
U zorgt zelf voor een model
waarop u de behandeling doet
tijdens de masterclass.
Neem uw eigen
werkmaterialen zoals kam,
föhn en stijltang mee.

BEHANDELING
3 stappen!

KERATINE
Softliss Step 1
Sterilizing System

Softliss Step 2
Chocolate/ Gold Plus/ Strawberry/ Diamond Plus Keratine

Softliss Step 3
Mask System

BOTOXHAIR

2 stappen!

Softliss Step 1
Sterilizing System

Softliss Step 2
Botox System

2 stappen!

MAGIC HAIR
Softliss Step 1
Sterilizing System

Wat je nodig hebt bij het
uitvoeren van de behandelingen:

Magic Hair
Keratine System

Geschikte stijltang, föhn, schone
kammen en bakje, kwasten voor
het aanbrengen en de
producten.

ONZE SOFTLISS KERATINE
Keratine is een lichaamseigen proteïne. Het zit onder andere in je haar, huid en
nagels. De stof zorgt voor kracht en flexibiliteit. Keratine wordt geroemd om zijn
herstellende eigenschappen. Keratine beschermt en herstelt het haar, de huid en
de nagels. Keratine-proteïnes zijn de essentiële bouwstenen voor sterk en gezond
haar.

Step 1

Step 3

Step 2

Step 2

Step 2

Step 2

Gold Plus

Chocolate

Strawberry

Diamond Plus

ONZE SOFTLISS BOTOX
De botoxhair-gel bestaat net als keratine uit eiwitten en proteïne (collageen). De
botoxhair-gel versterkt het haar met de eiwitten die het nodig heeft om gezond en
sterk te blijven. Bij de behandeling komt 70% minder stoom vrij dan bij een
keratinebehandeling.

Step 1

Step 2

ONZE MAGIC HAIR
De Magic Kit is een Natural hairstraigthener en anti-verouderings behandeling. En
dit op basis van natuurlijke ingredienten zoals Aloe Vera, Jojoba, Argan oil en
proteine keratine.

Step 1

Step 2
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