
Krullen 
DO'S & DON'TS

WAT MOET JE WEL EN

OOK JUIST NIET

DOEN!

CG-PROOF!  
 

ZO KRIJG JIJ JOUW

KRULLEN WEER

MOOI! 



Wat super leuk dat jij interesse hebt in de krullen 

do’s & don’ts. Dat geeft aan dat jij graag meer uit

jouw krullen wil aan halen!

Mijn naam is Kelly Poulis, ik zit al ruim 11 jaar in het

kappersvak en ik heb sinds 2020 mijn eigen salon

in Hellevoetsluis. 

Ik heb een passie voor krullen! Zelf heb ik ook wat

slag, krullen zou ik het niet perse noemen (zitten

soms wel verstopt), maar ik vind het geweldig om

andere krullenbollen mooier te maken!

In 2016 ben ik begonnen om mezelf te

specialiseren in krullen. Toen begon ik ook met

“krullen knippen”. Na me een aantal jaren mijn

volledig op de knip techniek gefocust te hebben,

wist ik al wel dat er voor mooie krullen meer nodig

is dan dat (ookal is dit dé belangrijke basis). 

Dus sindsdien heb ik me ook verdiept in de CG

methode en werk ik ook in de salon met producten

die CG proof of CG friendly zijn.

Omdat ik jou graag wil meenemen in de

krullenwereld. Het kan soms nogal overweldigend

zijn en je kunt door de bomen het bos niet meer

zien. Er zijn zoveel verschillende krullen,

producten, methodes. Ik ga je hierin meenemen en

dan kun jij eruit halen wat werkt voor jou! Dus wat

moet je juist wel doen en wat absoluut niet? Jij

gaat erachter komen in deze do's & dont's!

HI Curly's 

Krullen knippen: Een vak apart

Jouw krullen thuis verzorgen 

Wat hebben jouw eigen krullen nodig?



Krullen knippen 

Is een vak apart! Er zijn veel verschillende dingen waar je als kapster en als klant

rekening mee moet houden!

Je hebt wel eens gehad dat je thuis komt, je haar is geknipt en als het volledig droog is

valt het toch een paar cm korter dan je had bedacht, doordat je krullen nog meer

inkrullen! Of het krult niet overal even sterk waardoor het lijkt als of er plukken tussenuit

steken? Dit zijn dingen die ik in de salon weleens ben tegen gekomen, Daarom ben ik

krullen gaan knippen op de Curlsys methode! Hier mee knip je het haar pluk voor pluk in

bundels en zo kan je het helemaal naar jouw wens knippen! Krult het in je nek minder?

Dan activeren we de krul daar iets meer zodat het daar meer wil krullen. Pluist jouw

haar bovenop meer? Daar temmen we de krullen juist wat meer zodat ze minder pluizig

vallen! En zo gaan we al jouw krullen af zodat het helemaal valt zoals jij wil en bij jou

past.

Door dat het haar in bundels word geknipt ontstaat er ook minder pluis! Wie wilt dat

nou niet!

Deze knip techniek is voor elk type krul, dus voor hele sterke krul als hier boven maar ook

zeker voor minder sterke

krullen deze kan je juist activeren door deze knip techniek 

DO’S: laat je haar knippen door een krullenkapper en weet hoe met krullen te werken,

ik doe zelf knippen met de Curlsys methode
 

DON’T:laat het niet uitdunnen!Hier door krijg je korten stukken tussen je krullen en dit

zorgt voor pluis!

voor 

Na een Curlsys knip

behandeling

incombinatie met een

Olaplex

Salonbehandeling 



Jouw krullen
thuis verzorgen 
Bij veel mensen met gekruld haar valt het

haar pas lekker de dag na het wassen, is

dat bij jou ook zo?

Dit komt omdat de meeste shampoos voor

gekruld haar te reinigend zijn! Deze halen

het natuurlijke vetlaagje van jouw

hoofdhuid af en daardoor vallen jouw

krullen minder fijn!

DON'TS : te vaak wassen en een shampoo

die te veel reinigt en die

niet voedt!

DO'S : gebruik een Cleansing conditioner

(CO-Wash), deze reinigt

mild en zorgt voor mooie krullen of gebruik

een shampoo die

geschikt is voor jou type haar en krul!

TIP: welke ik veel gebruik zijn voor dik
krullend haar de Curl
cleanser van Boucleme En voor wat
fijner haar de Hydrating hair
cleanser, ook van Boucleme. en deze
zijn CG PROOF! Of van Ecru 
de curl perfect hydrating shampoo.

"less is more! " - Kelly 



Kammen of borstelen: dit doen mensen met

krullen nooit of zelden en dat is natuurlijk

super! Maar soms is het wel even nodig,

bijvoorbeeld voor je het gaat wassen of

juist wanneer het net gewassen is!

DON'TS: Kam of borstel nooit droog je

haar!! Hierdoor vallen de gebundelde

krullen uit elkaar en krijg je alleen maar

pluis! Dit mag alleen als je bijvoorbeeld de

douche in gaat en je haar gaat wassen!

DO'S: Gebruik na het wassen op handdoek

droog haar het

liefst een grove kam, hier door bundel je

de krullen gelijk mooi!

Ook kan je je vingers gebruiken als kam dit

werkt ook goed!



Wat kan je nou beter doen föhnen, of toch niet? Dit is ook iets wat ik vaak hoor, dat ligt

helemaal aan het effect dat je wilt bereiken en hoe sterk jouw krul is! 

Aan de lucht laten drogen kan natuurlijk ook altijd! Let wel op: hier door heb

je wel minder volume dan wanneer je het droogt met een diffuser.

DON'TS:
Wrijf niet met een handdoek door je haar, hierdoor gaan de

bundels uit elkaar en krijg je meer pluis!

Droog je je krullen met een föhn, doe dit dan nooit zonder

diffuser!

DO'S :
Knijp/dep met een handdoek het ergste nat uit je haar i.p.v wrijven, hierdoor blijven de

bundels mooi in je haar zitten.

Föhn het haar met een diffuser op de föhn en op de zachtste stand 

TIP: gebruik de fijne krullen handoek 
van Boucleme of ECRU, die zijn hier heel fijn voor



Wat moet ik doen om het weer in model te krijgen op de dagen dat niet
niet was?
Hier lopen veel mensen tegen aan, ik geef jullie wat tips!

DON'TS ; 
Niet borstelen of kammen!! Hier gaat het van pluizen!

De 2e dag niet weer teveel product er in kneden: een ter grootte van ong 0,20 cent is

meestal meer dan voldoende 

DO'S : zodra je uit bed stapt, houd je hoofd naar beneden en kneed je

krullen, dit werkt super omdat je hoofd nog warm is van het kussen,

daar door werkt het als een soort van föhn en koelt het af wanneer je

klaar bent met kneden.

Slaap op een zijden kussensloop dit zorgt voor minder wrijving en dus minder pluis.

Je kunt het ook evt. iets vochtig maken met een vernevel waterspuit! Dit is een zachte

nevel en top om je krullen een klein beetje vochtig te maken, en dan weer de krullen

kneden!  

 

TIP: gebruik de Root Refresh van Boucléme deze verfrist en kalmeert
de hoofhuid en werkt als een droog shampoo voor je krullen!
of de Moisture mist van ECRU deze refresht de krullen weer en je kan
er tegen aan!

 

 



Wat hebben
jouw eigen
krullen nodig? 
Krullen hebben veel verzorging nodig!

Krullend haar is vaak ook vochtarm

en daardoor droger.

Verzorg je krullen daarom goed en met de

juiste producten, want wat voor

de een goed werkt kan voor de ander juist

niet werken!

Maak vrijblijvend een advies afspraak voor

een advies afgestemd op jouw

haar!

DON'TS ; Gebruik niet de producten die

niet geschikt zijn voor jou

krul en haar type!

Gebruik niet van alles door elkaar vaak is :

LESS IS MORE

Gooi geen geld weg door steeds

producten te kopen die niet werken, maar

laat je adviseren zodat je je geld besteedt

aan de juiste producten.

DO'S : Olaplex salon treatment! Met deze

behandeling geven we jouw

krullen een boost! Dit herstelt jouw haar en

dringt diep door in het

haar! Samen met de NR 0 & 3 voor thuis is

dit een top verzorging voor

krullen!



Welke krullen behandeling past bij jou?

Heb jij last van pluizige en weerbarstige krullen, of krult niet alles even mooi?

Ik heb verschillende krul behandelingen samengesteld om zo jouw krullen weer op en top

te laten vallen! 

Nº 1 Krullenknip
Tijdens deze behandeling wassen we je haar & knippen we je haar met de Curlsys knip

methode

door deze knip techniek heb je mooie gebundelde en pluisvrije krullen!

Deze knipbeurt duurt ongeveer 75 minuten en kost €70

Nº 2 Krullen Treatment
Ook tijdens deze behandeling wassen we je haar maar hier zit ook een herstellende

Olaplex salon Behandeling in waar mee je krullen op en top gevoed worden

Hierna knippen we je haar volgens de Curlsys methode zodat je mooie krullen een

mega boost krijgen en je haar weer gezonder is na deze behandeling!

Deze behandeling duurt ongeveer 90 minuten en kost €90

Nº 3 Krullen op en top!
Ga all in! Een Olaplex Salon herstel behandeling en een Curlsys knip

behandeling: en om dat mooie resultaat te behouden en te onderhouden thuis zit in

deze behandeling het Olaplex onderhoud product de Nº 3 100ml voor thuis!

Zodat je jouw krullen goed kan blijven verzorgen en je zolang mogelijk mooie,

Gezonde krullen hebt!

Deze behandeling duurt ongeveer 90 minuten en kost €120

hier bij heb je een voordeel op de N3 van olaplex! 

voor

na 



SUCCES 
Heel veel succes met het toepassen van de

tips! Ben jij na deze DO's en DON'ts nou

benieuwd hoe we jouw krullen op en top

kunnen maken? Of wil je jouw krullen laten

behandelen door mij in de salon? Dat kan!

Je kunt online inboeken of je kan ook altijd

bellen of mailen!

www.nr1hairandbeautybar.nl

mail:  kelly@nr1hairandbeautybar.nl

bellen: 0654235122

Wil je nog wat meer informatie of heb je

specifieke vragen? Je kan altijd vrijblijvend

een advies gesprek in plannen (ook online

te boeken)!

Liefs Kelly 

"Loving your curls" - Kelly 

http://www.nr1hairandbeautybar.nl/
mailto:kelly@nr1hairandbeautybar.nl


Get curls
your way
K E L L Y  


