
IDEAAL OM JOUW KAPSEL NÉT DAT TIKKELTJE MEER TE GEVEN 

BEAUTYSPLASH

Haar accessoire met droogbloemen



Droogbloemen zijn een heel mooi
en duurzaam alternatief voor
echte bloemen. Echte bloemen in
een kapsel verwerken is vaak heel
moeilijk om deze bloemen ook mooi
te houden!

Van zodra de bloemen in het
kapsel verwerkt zijn is het
natuurlijk altijd prachtig, maar
helaas verwelken bepaalde
bloemsoorten relatief snel, zeker
aangezien ze zonder water in het
kapsel verwerkt zitten.

Om toch wat kleur in een kapsel te
verwerken zijn droogbloemen dus
het perfecte alternatief. Aangezien
veel mensen houden van een wat
meer "nonchalante" look en een
echt haarjuweel met steentjes al
snel een te chique effect geeft in
een wat nonchalanter kapsel. 

VOORDELEN



TIPS VOOR HET BEWAREN VAN JE ACCESSOIRE

Zorg ervoor dat je het accessoire niet
in de volle zon bewaard, maar liefst
op een iets wat donkere en koele
plek.

Ooit groeide deze bloemen in water,
maar nu ze volledig en mooi zijn
ingedroogd is het dus aan te raden
om water te vermijden.

Zijn er wat stofdeeltjes tussen je
droogbloemetjes gekomen? Je kan
deze voorzichtig uitblazen op grote
afstand met een haarblazer, liefst op
de stilste stand. 

"She wore flowers in
her hair and carried
magic secrets in her
eyes"



Zoek op pinterest zeker wat inspiratie met
wat je mooi vindt qua haar accessoire met
droogbloemen. We bekijken dan samen de
mogelijkheden en de grootte die je nodig
zou hebben.

We werken ieder stuk uniek af, zorgen
ervoor dat het mooi aansluit op jouw vorm
en grootte van hoofd en jouw wensen heeft
qua kleur en stijl.

We hebben in het verleden vaak
samengewerkt met bloemisten maar zien
helaas dat deze haarstukjes ofwel vrij groot
zijn ofwel gemaakt op een manier dat ze
niet of heel moeilijk te bevestigen zijn in de
haren.

Wij zullen er dus ten alle tijden voor zorgen
dat jouw haar accessoire goed te bevestigen
is in jouw kapsel en aansluit bij het geheel. 

"I’d rather wear flowers in
my hair, than diamonds
around my neck"

INTAKE GESPREK



SOORTEN EN KLEUREN

We raden aan dat je ons zoveel mogelijk
informatie bezorgd. De outfit die je zal
dragen, het kapsel dat je zal kiezen en
eventueel foto's van je gezicht en de
achterkant van je hoofd als alle
communicatie via e-mail verloopt.

Bij de bruiden die wij zelf voorzien van hun
bruidskapsel zal dit allemaal gebeuren
tijdens hun proefmoment. 

We zullen meteen aan de slag gaan en af en
toe een update van de status van je
bestelling doorsturen. Zo kan jij feedback
geven over wat je nog aangepast zou willen
zien voor de aflevering.

Het is mogelijk om alles via mail te
communiceren en de aflevering via B-post
te laten verlopen, zo moet je niet speciaal
langstkomen in ons salon te Leopoldsburg 



Zoals eerder vermeld is het
mogelijk om via e-mail je wensen
door te geven en zo online je
accessoire volledig naar wens te
laten ontwerpen.

Dan zal je een betaalverzoek
ontvangen voor een voorschotje,
en het overige bedrag zal worden
afgerekend bij de laatste
goedkeuring via e-mail alvorens
jouw bestelling via pakket post
vertrekt. De verzendkosten zijn
altijd voor de koper

Ben je van in de buurt? Dan is het
mogelijk jouw accessoire af te
halen bij ons in het salon. 

Boekte je ons voor je
trouwkapsel? Dan kan je ook al
contact opnemen voor je
proefmoment zodat bij je
proefmoment je accessoire al
klaar is en we het totaal plaatje al
eens kunnen bekijken.

Is er niet voldoende tijd of beslis je
pas tijdens je proef dat je graag
gebruik wil maken van deze
service? Geen enkel probleem!
Wij nemen met veel plezier je uniek
exemplaar mee op je trouwdag! 

AFLEVEREN VAN 
JE ACCEESSOIRE 

BEAUTYSPLASH


