100% REAL HAIR
EXTENSIONS

EXTEND TO THRILL ...

Iedereen in de beauty-branche is het erover eens. KILLON is het spectaculaire glamourmerk,
dat Hair Extensions naar een next level tilt. Wij hebben één duidelijke missie: vrouwen een
onweerstaanbare long lasting look geven.
Onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd, van hoogwaardige kwaliteit en bovendien ook nog
bijzonder scherp geprijsd. Daarnaast bieden we een tweetal exclusieve top of the line producten,
die uitgevoerd zijn in Slavic Hair, de diamanten standaard in haar voor Hair Extensions.
KILLON begrijpt de moderne vrouw als geen ander. Wij weten precies wat nodig is om van
elke klant een tevreden klant te maken. Kortom: we zijn er helemaal voor haar.
Welke look je ook kiest, met KILLON als verleidelijk wapen, krijg je de wereld aan je voeten.

KILLON, DANGEROUSLY BEAUTIFUL

EXCLUSIVE PURE RUSSIAN HAIR
Exclusive

EXCLUSIVE PURE RUSSIAN HAIR
Exclusive

PURE RUSSIAN HAIR

PURE RUSSIAN HAIR

—
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HAIR WEAVE

TAPE EXTENSION

Russisch Haar (Slavic Hair) is simpelweg
het meest magnifieke, kostbaarste en ook
zeldzaamste haarsoort voor Hair Extensions
ter wereld. Werkelijk niets kan hier tegenop.
Niet in kwaliteit en niet in duurzaamheid. En
KILLON voert het! Voor twee nieuwe producten
gebruiken we Pure Slavic Hair, dus het beste
van het allerbeste. Eén van die geweldige
producten is de Hair Weave, waarin in dit geval
het Russisch Haar is vastgeweven aan een
koord (weave = weven). De Hair Weave kan
op verschillende manier in het haar bevestigd
worden (microrings of door middel van vlechten).

Een ander fantastisch product waar we het
oogverblindende Pure Slavic Hair voor gebruiken,
zijn de Tape Extensions. Deze zeer populaire Extensions
blijven circa 4 tot 6 weken in het haar. Hierna kunnen
de Tape Extensions snel en eenvoudig weer worden
vervangen door nieuwe tapes. Tape Extensions zijn
nauwelijks te onderscheiden van het eigen haar en
geven ook bij dunnere haarsoorten een fraaie, volle bos.
Bovendien beschadigen ze het eigen haar niet. Ze zijn
eenvoudig te verwijderen met gebruik van een speciale
verwijdervloeistof en je kunt ze weer inzetten met
behulp van vervangingstrips. Dankzij het duurzame
Russische Haar is het vaker te hergebruiken.

Structuur: Natural Straight
Breedte: (1,4 - 1,8 meter)
Lengte: 40 / 50 cm
Kleur: Donker & Licht
Gewicht: 100 gram

Structuur: Natural Straight
Breedte: 4 cm
Lengte: 40 / 50 cm
Kleur: Donker & Licht
Aantal & Gewicht: 1 pak / 20 tapes / 40-45 gram

100% REAL INDIAN HAIR

FOR ALL HAIR TYPES

—

—

HAIR JEWEL

HAIR BRUSH

De Flipin is het jongere, easy going zusje van de Clipin,
een Hair Jewel bevestigd aan een draad en/of vier clipjes.
In feite is het één grote Hair Extension, waardoor je
(in tegenstelling tot de Clipin) slechts 1 laag hoeft aan te
brengen. In één handomdraai wordt letterlijk je droomkapsel
gecreëerd. En of je nu voor volumevermeerdering of
verlenging gaat, alles is mogelijk met dit topproduct,
dat ultra gemak aan een glamorous verschijning verbindt.
De kwaliteit van het haar is exact hetzelfde als de Clipin.
Structuur: Silky Straight & Body Wave
Breedte: 28 cm
Lengte: 40 / 50 cm
Kleur: Donker & Licht
Gewicht: 100 gram

De stoere KILLON Borstel, met een fraai, witgelakt en
100% beukenhouten handvat, is een absolute must have
& must use voor vrouwen die hun Hair Extensions serieus
nemen. Zowel voor professionals- als thuisgebruikers.
De borstelharen zijn gemaakt van wild zwijn haar
(zachte en flexibele haren), die de Hair Extensions en het
eigen haar in perfecte conditie houden en er een mooie
shine aan geven. Doordat de sterke haren samen met een
langere nylon pin in dunnere bundels in het kussen zijn
geplaatst, is de borstel uitermate geschikt voor het klitvrij
maken en verzorgen van fijn, normaal en lang haar.
En natuurlijk van Hair Extensions.

EXTEND TO
THRILL...

GAME ON!

100% REAL INDIAN HAIR

INHOUD CLIPIN EXTENSION

—

CLIPIN EXTENSION
Het succesnummer van KILLON: Clipin Extensions,
die je met gemak stuk voor stuk vastklikt in het haar.
Ze zijn gemaakt van top klasse kwaliteitshaar, in dit
geval afkomstig uit India. KILLON selecteert louter REMY
gesorteerd haar, ook voor het hoogstaande Pure Slavic
Hair. Dat houdt in dat alle haarschubben in dezelfde
richting staan. Hierdoor zullen de haren niet snel klitten
of in de knoop komen te zitten. Het resultaat is een
adembenemende, levensechte look. De KILLON look.
Structuur: Silky Straight & Body Wave
Lengte: 40 & 50 cm
Kleur: Donker & Licht
Gewicht: 120 gram incl. clips

A A N TA L C L I PJ E S
A A N TA L S T R O K E N

BREEDTE

A A N TA L C L I PJ E S

1 strook

20 cm

4 clips

1 strook

17 cm

3 clips

2 stroken

15 cm

3 clips

4 stroken

7, 5 c m

2 clips
Een hele set b evat 21 clipjes

KILLON ENTRE NOUS
ENTRE NOUS

Elkaar inspireren met de producten van KILLON als het stralende middelpunt.
Dit is wat we voor ogen hadden toen we ENTRE NOUS bedachten; een intiem en
genoeglijk samenzijn van gelijkgestemden, van hair-stylists tot kleurspecialisten
en van hairstyle-fashionistas tot Hair Extension-lovers.

DANGEROUSLY
BEAUTIFUL

Het doel is tweeledig. Om te inspireren. Dus: wat zijn de mogelijkheden van
de vier KILLON producten? Wat kun je er allemaal mee doen? Het andere doel
is om te instrueren. Om jou als klant of om jou als haar professional, al dan
niet met je team van hairstylisten, te trainen in hoe je onze verschillende
Hair Extensions aanbrengt en behandelt.
Hoewel onze showroom dus volledig is ingericht om ENTRE NOUS tot een
onvergetelijk samenzijn te maken, waarbij een glas champagne natuurlijk niet
mag ontbreken, is het ook mogelijk dat KILLON langskomt in jouw salon of bij je
thuis. Zie het als een stijlvolle, eigentijdse upgrade van de klassieke Tupperware
Party. Maar in eerste instantie is de KILLON showroom dé uitgelezen
plek om, ja, ENTRE NOUS te zijn.
Voor uitgebreide informatie of het boeken van een ENTRE NOUS,
ga naar: www.killonprofessional.com

ENTRE NOUS

HAIR EXTENSION TRAINING

EXTEND
TO THRILL

READY
TO LEARN

KLEURENKAART
S H I M M E R & S H I N E M E T É É N VA N O N Z E M O O I E K L E U R E N !

Exclusive P U R E

RUSSIAN HAIR:

I choose my look strategically.
To emphasize my mood and help me attain my goals.
To make me feel strong and in control of any situation.
I like attracting, seducing and achieving.
Sometimes I need to look seductive, sometimes powerful.
I use my wardrobe and make-up as my ammunition.
Together we are the perfect weapon.
Both in business and pleasure.

22 BASIC KLEUREN
ONEINDIG KLEURENPALLET IN THE MIX
CHECK OUR WEBSITE FOR ALL PURE RUSSIAN HAIR COLORS

100% REAL INDIAN HAIR DONKERE KLEUREN:

#IB

#2

#4

#6

#7

#8

#4-8

#8-4

#613-24

#613

#60

LICHTE KLEUREN:

#grey

#8-24

#10

#24

#613-10

KILLON, DANGEROUSLY BEAUTIFUL

+31 (0)20 20 44 530
info@killonprofessional.com
www.killonprofessional.com

