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Met een gewoon kapsalon heeft Couleur Couleur niets te
maken. Het concept van Sabrina en Nicolas is opgevat als
een plek die helemaal in het teken staat van schoonheid,
waar iedereen die dat wil zijn haar kan laten verzorgen
en kleuren. Basisprincipe daarbij is dat het resultaat
perfect en zo natuurlijk mogelijk oogt. Naast zijn
vakkennis biedt het team ontvangst en advies op maat van
ieders persoonlijkheid. Een luisterend oor en dialoog
zorgen voor een aanpak op maat, met respect voor uw
voorkeuren en uw budget. Neem de tijd om het mooiste in
uzelf boven te halen.

DECOR?
Het knusse en elegante kader van Couleur Couleur
is ondergebracht in een mooi herenhuis aan het
Kasteleinplein. Er zijn drie zones ingericht, bedoeld
voor drie verschillende momenten. De adviesruimte
aan de voorkant, baadt in daglicht. Petroleumblauwe
tinten voeren er de hoofdtoon en worden opgefleurd door
vergulde accessoires en een comfortabele zetel, waar het
gesprek dat aan elke kleuring voorafgaat plaatsvindt.
Het voelt aan als thuis. Verder door wacht het
black&white atelier, waar bewust geen spiegels werden
gehangen om stress te vermijden bij het zien van pas
aangebrachte kleuringen op nat haar (die er in de meeste
gevallen totaal anders uitzien dan het eindresultaat).
In de veranda die uitzicht biedt op een stukje lucht,
staan de stoelen voor de was- en verzorgingsbeurten. Ze
kijken uit op een prachtig tuintje waar bij mooi weer
over kleuren en dromen gediscussieerd kan worden. Beter
kan niet, want hier is het de bedoeling dat iedereen
ontspant en aan zichzelf denkt.

PROTOCOL?
Dat verloopt in twee fasen. Alles begint met een diagnose
van een half uur aan de hand van een gesprek tussen
Sabrina en de klant (zie verder), met de bedoeling
de verschillende aspecten van gezicht en silhouet in
te schatten. Zo kan elke bezoekster haar eigen stijl
vinden die het best aansluit bij haar teint en smaak.
Tegelijk kan zij nieuwe inspiratie opdoen inzake kleuren
en kapsels. “Het idee bestaat erin de klant de kans
te geven onbeperkt en ongeremd kenbaar te maken wat
haar al dan niet bevalt. Ook wordt de kapselhistoriek
van de persoon in kwestie onder de loep genomen. Ik
wil vrouwen echt maatwerk bieden, met kwalitatieve
producten en verzorgingen. De kleur wordt aangepast
aan elk gelaatstype, waarbij ik me vooral baseer op de
natuurlijke huidpigmentatie en de ogen. Daardoor kan
ik de kwaliteit van het haar nauwgezet respecteren en
blijft de harmonie tussen de kleur van de ogen en de huid
intact”, legt Sabrina uit.
Na de diagnose wordt een verzorging voorgesteld waarmee
de klant al dan niet kan akkoord gaan. “Maar het is niet
de bedoeling kleuringen uit te voeren waar we niet achter
staan. Zo gaan we niemands haar rood verven als we heel
zeker weten dat het haar niet zal staan”, zegt Nicolas.

VOOR WIE?
Couleur Couleur is the place to be voor al wie droomt
van de haarkleur die echt bij hem of haar past. Voor al
wie liefst weet hoeveel een verzorging gaat kosten en
hoelang ze duurt. Voor diegenen die niet graag de 50ste
klant van de dag zijn en die een voorkeur hebben voor
natuurlijkheid, gezelligheid, verzorging, advies, voor
al wie de tijd neemt om aan zichzelf te denken. Voor al
wie bang is dat er niet geluisterd wordt of vreest niet
begrepen te worden.

PLUSPUNTEN:
•

Het gesprek dat voorafgaat aan elke kleuring, waarbij
het team met de klant peilt om een beter beeld te
krijgen van de ‘kleurhistoriek’. Het team hanteert
daarbij de sjaaltjesmethode om drie tests uit te
voeren: koud/warm, donker/licht en mat/glanzend om de
interactie tussen gezicht, blik en de verschillende
sjaaltjeskleuren te bepalen. Aan het einde van de
test worden met behulp van een kleurkaart, meerdere
kleurharmonieën voorgesteld, op basis van uw teint en
uw silhouet.

•

Het tasje met een staal en de kleurfiche die u mee
naar huis krijgt.

•

De ontspannende massage bij elke kleuring.

•

De verschillende kleurengamma’s naast l’Oréal
professional, zoals Redken,

•

Kerastase,Matrix…

Perscontact:
Agence Cinna - Sybille Iweins
sybille.iweins@agencecinna.be
0477/27 50 55
www.couleurcouleur.be
facebook.com/couleurcouleurchatelain
instagram.com/couleurcouleur04

TARIEVEN

CONSULT

OPTIES

CONNECT & COMPOSE, 30 min................... 30€

Knippen............... 25€
C & Botox.............. 80€

Een half uur om alle facetten van uw gezicht en uw silhouet
te overlopen, om zo uw kleurenpalet, uw look te bepalen, en
u zo nieuwe inspiratie te bieden, dankzij de dialoog met
de kleurspecialist en het advies dat hij of zij u geeft.
Aan de hand van de sjaaltjesmethode worden drie tests
uitgevoerd: koud/warm, donker/licht en mat/glanzend om de
interactie tussen uw gezicht, uw blik en de verschillende
sjaaltjeskleuren te bepalen. De test wordt afgesloten met
het voorstellen van kleurenharmonieën die passen bij uw
teint en uw silhouet.

SUPPLEMENTEN
Lang haar............... 6€
Etnisch haar........... 12€

COLOR
Al onze C&C behandelingen omvatten een wasbeurt, verzorging
met massage en brushing.

CHOOSE & CHEER, 1 u30......................... 110 €
Een egaliserende kleur voor glans en karakter.

COMBINE & CAPTIVATE, 2u...................... 145 €
Gebruik van twee kleuren voor diepte en karakter.

CLAIM & CLEAR-UP, 2u30...................... 180 €
Opfrissing van uw kleur, voor meer lichtspeling en
zachtheid.

CRAVE & CONVERT, 3u30....................... 250 €
Volledige verandering van uw kleur.

CHALLENGE & CHAMPION................... sur devis

RDV

Transformatie van uw kleur en de lengtes door extensies
met natuurlijk haar.

CARE & COMFORT, 45 min....................... 49 €
C&C onderhoud met toevoeging van pigmenten.
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