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JULLIE GAAN TROUWEN!

BEAUTYSPLASH

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd!
 Bij BeautySplash ben je aan het juiste

 adres om helemaal te stralen op je trouwdag.
 
 

In deze brochure kun je lezen hoe wij te werk gaan.
Mocht je na het lezen van deze brochure nog
vragen hebben, 
dan horen wij dat graag. 
Neem ook een kijkje op onze website, 
Instagram of Facebook om ons werk te bekijken.
Trouwaanvragen behandelen wij uitsluitend via
e-mail 



Een tweetal maanden voor de
grote dag kom je langs bij ons in
het salon. De proef gebeurd altijd
bij ons zodat we zeker alles bij de
hand hebben om je proef volledig
naar jouw wensen te volbrengen. 

De dag zelf komen wij tot bij jou
aan huis! Veel bruidjes kiezen
ervoor om hun proef te
combineren met hun pas sessie bij
de bruidswinkel voor hun
trouwkleed, dit moet niet. Maar dit
is zeker aan te raden als je het
totaalplaatje al eens wil zien. 

 

HOE GAAN WE TE WERK

ZOEK INSPIRATIE

Zoek zeker voor je proefsessie 
 wat inspiratie op . Zo weten we
meteen in welke stijl je wil
opgemaakt worden. Heb je echt
totaal geen idee, maar weet je wel
wat je NIET mooi vindt? Sla dit
dan ook op, zo hebben we meteen
een beeld van wat kan en wat niet. 

 



DE PROEFSESSIE

Tijdens de proefsessie zullen wij met
alle aandacht luisteren naar jouw
wensen, zodat wij een beeld kunnen
vormen van hoe jij er graag uit wil
zien. Het is altijd handig als je zoveel
mogelijk foto's meebrengt van de
details op je trouwdag.
 
Als de aangebrachte proefmake-up en
proefkapsel naar je zin is, leggen wij
deze vast op onze bruidsfiches en
maken we foto’s. Deze foto's ontvang
jij nadien ook via mail.

Wij doen er dus alles aan om ervoor
te zorgen dat de make-up en het
kapsel er op de trouwdag uitziet zoals
wij samen tijdens de proefsessie
hebben afgesproken.

Je mag tijdens de proefsessie iemand
meenemen, alleen maar gezellig! Zij
kennen je vaak goed dus dan is het
fijn om een extra mening te hebben.
Let er wel op dat je iemand kiest die je
smaak goed kent, en die je vrij laat in
je eigen stijl. Want soms zijn teveel
meningen alleen maar moeilijker om
knopen door te hakken, dus kies
bewust wie je mee wil. 

Today I choose to be
the most beautiful
version of myself.
Inside and Out



-Doe een wit of zacht kleurig bovenstuk
aan tijdens je proef, zo krijg je een
realistisch beeld van het totaalplaatje 

-Was je haren de avond voordien, doe er
eventueel wat volumemousse in en zorg
ervoor dat ze 100% droog zijn als je bij ons
in het salon aankomt

-Draag geen make-up, maar hydrateer je
huid en lippen goed

Together is our favorite
place to be

TIPS VOOR JE PROEFSESSIE

WAAROVER WIJ BESCHIKKEN 

Bij BeautySplash hebben wij een ruim aanbod
aan bruidsaccessoires voor in je favoriete
kapsel te verwerken. Het is belangrijk dat je
het juiste haarjuweel kiest zodat het mooi
aansluit bij het gekozen kapsel.

Ook stemmen wij even af na je proefsessie of
je de lipstick die we gebruikte wil aankopen om
bij te werken. De lipstick is het enige wat wordt
aangeraden bijgewerkt te worden

Wij hebben de mooiste naturelle nepwimpers
om je blik nog mooier te maken op je
trouwdag, ook deze brengen we al even aan
tijdens de proefsessie. Zodat we zeker zijn dat
het jouw 
niet zal storen op je trouwdag

Wij beschikken over de nodige opvulstukken
om in je kapsel te verwerken, indien je graag
clip - in extensions wil aankopen kan dit ook
via ons, dit wordt wel best besproken voor de
proefsessie, want deze hebben wij enkel op
bestelling aangezien wij deze aangepast naar
jouw haarkleur matchen 



Als je naar al die perfecte bruidskapsels
kijkt online of in tijdschriften zie je vaak
kleurschakering in het haar. Hierdoor komt
je kapsel vaak nog beter tot zijn recht. Wij
werken als je hiervoor kiest met subtiele
nuances van de juiste kleurtint bij jou huid
en haartype om zo krullen & vlechten
helemaal tot hun recht te laten komen! We
bekijken in detail de plaatsing van deze
kleurschakeringen op basis van je
droomkapsel. 

Marriage, an endless sleepover with
your favorite weirdo 

ALL ABOUT THE DETAILS 

TOTAALCONCEPT

Wil je echt helemaal tot in de puntjes verzorgt
zijn? Boek dan een week voor je huwelijk een
afspraak bij ons in voor je wenkbrauwen te
laten modelleren, zo zijn ze helemaal strak in
model en staan er geen ongewenste haartjes
op je trouwdag.

 Je kan ervoor kiezen om de dag voor je
huwelijk niet zelf je haren te wassen maar dit
bij ons te laten doen, pure verwennerij! We
brengen een speciale 'shine gloss' aan over de
haren zodat deze er méga gezond en stralend
uitzien, dit zorgt er ook voor dat de frizzé beter  
weg blijft & preppen je haren met de juiste
producten zodat je kapsel nòg beter blijft
zitten. Ook heb je zo nog even een me-time
moment met een heerlijke hoofdmassage! 



DAGPLANNING

Touch up

Sommige bruidjes kiezen ervoor om tegen de avond een touch up in te plannen. Alles blijft
prima zitten, maar sommige voelen zich toch zekerder om even voor het avondfeest of de
ceremonie terug wat extra bijgewerkt te worden. Zeker als je voorzien bent van een stralend
zonnetje is een extra poedertje wel aan te raden! Wij komen voor deze touch up gewoon
naar je feestzaal.

Mocht je geen touch up willen, ben je er altijd vrij in je poeder & lipstick bij ons aan te
kopen. Zo kan je jezelf een touch up geven wanneer nodig. Wij geven hier graag het nodige
productadvies in. Want let hiermee wel op, producten met SPF reflecteren op flitsfoto's!
Dus dat is niet wat je wil hebben op je trouwdag. 

Na je proefsessie bespreken wij heel duidelijk
alle details en de concrete planning.
De dag zelf komen wij tot bij jouw, het enige
wat wij nodig hebben is voldoende ruimte.
Liefst ergens waar een groot raam is zodat we
voldoende daglicht hebben voor de make-up.  

Het is ook mogelijk extra suite toe te voegen voor
haar & make-up. Zo moet niemand liggen
rondrijden de dag
van je huwelijk en wordt iedereen helemaal in
relaxte sfeer klaargestoomd voor deze prachtige
dag! Dit kan zowel zonder proefsessie als met
proefsessie. Indien er geen proef plaatsvind zoekt
je suite best foto's van wat ze in gedachten
hebben. 

Is de bruidegom op dezelfde locatie en wil hij
ook geprept worden? Dat kan , we zetten graag
het kapsel in de plooi & voegen wat poeder toe
om het gezicht te matteren zodat ook hij straalt
op de foto's  



Dat was alle info zo kort maar volledig
mogelijk samengevat. Aarzel zeker
niet om met vragen contact met ons
op te nemen, wij stellen ons altijd
flexibel op en proberen alles mogelijk
te maken.

Onze tarieven vindt je op onze
website onder het tabblad prijslijst
brides & co.

 

KRIJG JE AL HELEMAAL ZIN OM MET ONS SAMEN TE WERKEN? 

IK WIL MIJN TROUWDAG VASTLEGGEN BIJ BEAUTYSPLASH!

Aarzel dan niet, en mail zo snel mogelijk naar beautysplash.be@gmail.com
Hoe sneller je aanvraag binnen komt, hoe groter de kans dat wij nog plaats
hebben om jouw te laten stralen op je huwelijk.  

 GEGEVENS DIE ZEKER IN JE MAIL MOETEN STAAN:

-Welk bruidspakket kies je? 
Haar + make-up of één van beide? 

-Zijn er extra personen die haar of
make-up willen?

 

-Om hoe laat moeten jullie klaar zijn op
je grote dag?
(of om hoe laat wil je in de kleed
springen)

-Het adres van klaarmaken in de
ochtend en of je eventueel een
bijwerking wil in de avond
(zoja hoe laat en waar?)

 

Ik kijk alvast enorm uit naar je mailtje &
wie weet zien we elkaar snel op je

proefsessie! 
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