ILMONDOKAPPERS
THE ART OF BEING YOU
Met de nieuwste haartrends en creatieve kapsels is Il Mondo Kappers steeds weer een verrassing. Onlangs is Il Mondo Kappers door De
Telegraaf zelfs genoemd als toonaangevende ‘societykapper’ aangezien bleek dat opvallend veel bekende Nederlanders hun haar hier laten
verzorgen! Onze medewerkers weten nu eenmaal als geen ander een kapsel te creëren waarin u het beste uitkomt! Bij Il Mondo Kappers krijgt
u altijd een persoonlijke behandeling en een advies dat helemaal bij u past. Al meer dan 20 jaar vinden enthousiaste klanten in het Westland
de weg naar deze trendy kapsalon in Naaldwijk. Voor de nieuwste coupes en kleuren moet u nu eenmaal bij Il Mondo Kappers zijn!

Voel u één dag een beroemdheid en onderga
een spectaculaire verandering in uw uiterlijk,
met foto in deze krant!
De medewerkers van Il Mondo Kappers verzorgen regelmatig de bekende “Total make-over” voor
“Het Hele Westland”. Klanten krijgen een spectaculaire verandering in hun uiterlijk.
Het resultaat wordt gepubliceerd in deze krant.
Il Mondo Kappers zoekt mensen die zo’n opzienbarende verandering willen meemaken. Op dinsdag 2
oktober houdt Il Mondo in de kapsalon in Naaldwijk een “Total make-over” avond en u kunt daarbij zijn!
Uitsluitend mensen die een grote verandering van kapsel willen ondergaan, kunnen zich opgeven voor
deze “Total make-over” avond. De prachtige resultaten zullen te zien zijn in “Het Hele Westland” en
op de website van Il Mondo Kappers.
Wilt u zich opgeven als model, stuur dan een e-mail met recente pasfoto en met een goedkeuring voor
plaatsing in de krant en op de website naar ilmondo@ilmondo.nl.
Voor vragen of advies bent u natuurlijk altijd van harte welkom bij Il Mondo Kappers.
Onze medewerkers staan u graag te woord.

Marja zou eens iets heel anders willen hebben qua coupe
en kleur. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd, Zij krijgt
een flitsende kleur en het kapsel wordt hierdoor al pittiger.
De coupe die gekozen wordt, harmonieert met de mooie
goudkoperen haarteint en haar sprekende ogen.
Als eerste wordt het haar van Marja voorgepigmenteerd. De basis
moet goed zijn om een warme tint mooi vol te krijgen en te
behouden. Kopertinten kunnen snel flets worden, vandaar de
voorbehandeling zodat de kleur langer optimaal blijft.
Er wordt gekozen voor een rustige coupe waarin Marja zelf
kan variëren: steil of golvend. Het haar wordt in lagen geknipt
zodat er bovenop meer volume ontstaat. Het haar van Marja is
gemodelleerd met een gloss, deze blijft zacht en makkelijk te
restylen. Even met de handen door het haar en je maakt in een
paar tellen een andere coupe. Om het haar steil te houden kan je
dit het beste doen met een stijltang en een goede verzorging die
het haar beschermt tegen de hitte van de tang. Vraag uw kapper
welk product het beste bij uw haar past, zij geven u vrijblijvend
advies.

Na de ‘Total make-over’

Voor de ‘Total make-over’

Total make-over van Marja

Marja heeft een mooie huid en sprekende ogen. Door deze
pluspunten op de juiste manier te accentueren komen deze mooi
naar voren. We passen de foundation aan op de natuurlijke kleur
van de huid, zo is de overloop naar de nek niet te groot. Haar
ogen gaan nog meer spreken als je de ogen mooi omrandt met
een zwart oogpotlood, wat vervolgens weer wordt vervaagd. De
ogen krijgen een mooie violet tint en de mascara geeft de ogen
nog meer pit. De wenkbrauwen mogen niet vergeten worden. Door
ze iets aan te zetten met een wenkbrauwpoeder zijn ze mooi in
vorm en haal je deze prachtig naar voren. De blush accentueert
de jukbeenderen en met wat gloss op de lippen is het totaalplaatje
helemaal af.
Mocht je zelf ook eens een Total Make-Over willen, of ken je
iemand die je het gunt, neem dan contact op met Il Mondo door
een e-mail te sturen. Wie weet mogen we u dan begroeten tijdens
de creatieve avond op 2 oktober a.s. bij Il Mondo Kappers te
Naaldwijk.
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