Voller haar
Mariëlle's column
Haarstyliste en visagiste Mariëlle Bastiaansen (bekend van Looking Good!) is specialiste
op het gebied van haartrends en metamorfoses. Naast het mede bepalen van de laatste
haarmode, adviseert ze kappers en consumenten over de hipste coupes de laatste
ontwikkelingen op haargebied. Mariëlle schrijft elke twee weken een column over haar,
inclusief de beste adviezen en de laatste trends!
Ik weet van mannen dat ze er best problemen mee hebben als het haar wat dunner
wordt. Mannen kiezen daarom op een gegeven moment vaak om het haar heel kort te
knippen of zelf te scheren. Ook gebeurt het steeds vaker dat ze kiezen voor een
haartransplantatie. Maar wat doe je als vrouw als het haar dunner wordt?
Goed kapsel en een super spuitbus
Het beste is om, samen met je kapper, een kapsel te kiezen waarbij je het zoveel
mogelijk camoufleert. Ook lijkt je haar voller als je de aanzet net even iets donkerder
kleurt dan de punten.
Zorgen dat het met een goede versteviging zo goed mogelijk van de huid af is geföhnd
(behalve de contouren) helpt ook wel, maar het meest effectieve wat je kunt gebruiken,
zonder geopereerd te hoeven worden, is denk ik wel Volume Hair PLUS.
Dit is een spuitbus die je gemakkelijk op je hoofdhuid kunt sprayen, dus je kunt heel
goed de opvallende dunne scheidingen of plaatsen kunt camoufleren. Het is een
haarverdikkende spray voor op de dun behaarde plaatsen, waarbij je zelf voor de
intensiviteit kunt kiezen, want je kunt het sprayen zoveel keer herhalen als je zelf prettig
vindt.
Het geeft een natuurlijk effect en is snel gebeurd.
Ik weet dat sommige vrouwen echt onzeker kunnen worden van het dunne haar en met
deze tips hoop ik dat ze zichzelf wat zekerder gaat voelen!
Kijk voor meer informatie op de website : www.volumehair.nl

