
‘De beste versie
van jezelf met
the authentic 
hair plan.’
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Wil jij elke dag wakker worden met  mooi haar? Zonder gespleten 
haarpunten of frustraties? Een kapsel dat écht bij jou, je gezicht, 
je persoonlijkheid en jouw levensstijl past? Met The Authentic Hair Plan 
ben je altijd verzekerd van mooi haar. Zo hoef je nooit meer na te denken 
over welke behandelingen en welke producten jij nodig hebt om de beste 
versie van jezelf te worden. 

The Authentic Hair plan gaat je hierbij helpen, nieuwsgierig? 
Ik vertel je er graag meer over! 

IMPERFECTLY PERFECT 

Liefs Jess ie

HI MOOIE VROUW,HI MOOIE VROUW,HI MOOIE VROUW,



Uiteindelijk loop je - voor de zoveelste keer - weg met een kapsel waar je niet tevreden over 
bent. En vergeet ook die afgebroken plukken niet, omdat die kleur toch niet zo geschikt 
bleek te zijn voor de staat van jouw haar als gedacht.

Je bent al regelmatig gewisseld van kapper en je hebt geen idee meer wat je met je haar 
aanmoet. Je hebt alle hoop verloren. Bang dat je de rest van je leven met een suikerspin 
op je hoofd zal moeten lopen. Je zit - letterlijk - met de handen in het haar. Is het nu echt zo 
moeilijk om een kapper te vinden waar je terecht kunt voor een ontspannen momentje, een 
goed gesprek en oprecht advies? Iemand die haar belofte waar kan maken?

HERKEN J I J  DIT OOK?HERKEN J I J  DIT OOK?

Welkom bij de club.

Hoe vaak is het je al overkomen? Je loopt 
een kapperszaak binnen, laat een plaatje 
zien van het kapsel dat je voor ogen hebt 
en de persoon met de schaar in handen 
begint enthousiast te knippen. Die pony en 
dat kleurtje ga je krijgen. Of het je nu staat 
of niet. De klant is immers koning. Met 
andere woorden: er wordt geen rekening 
gehouden met jouw gezicht, de structuur 
van jouw haar en je levensstijl.



WAT KAN J I J  AFVINKEN?WAT KAN J I J  AFVINKEN?

Je hebt een fantastisch voorbeeld gevonden (thank you, 
Pinterest), maar als je na uren het resultaat te zien krijgt is 
het - wéér - niet geworden zoals gehoopt.  

Die prachtige haarkleur is binnen drie wasbeurten alweer 
verdwenen, en ook die ene grijze haar piept er tussenuit.  

Je uitgroei is na anderhalve week alweer zichtbaar en dat 
betekent: weer terug de stoel in, weer geld uit geven, en 
weer haarbeschadiging.  

Bij de kapper loop je stralend de deur uit, maar de 
volgende dag zie je eruit als een vogelverschrikker. Help! 
Je hebt geen idee hoe je het nu zelf moet stylen.  

Je aanzet wordt zo snel vet dat je dagelijks onder de 
douche staat. En dat terwijl je punten juist weer droog en 
beschadigd zijn. Irritant!  
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Maar wat is er nodig om 
jouw droomhaar te creëren?
Klaar met die eeuwige frustratie en tegenvallende kapsel? Mooi. 

Want Imperfectly Perfect heeft de oplossing voor je. En wel in de vorm van:

Met The Authentic Hair Plan is beschadigd haar en onvrede verleden tijd. 
Hiermee ben je ervan verzekerd dat jouw gewenste kleur op een gezonde 
manier haalbaar  is én blijft. The Authentic Hair Plan wordt helemaal op jouw 
haar en wensen afgestemd en bestaat uit knip-en-kleurbehandelingen, 
onderhoud- en herstel behandelingen en natuurlijk de juiste producten 
voor thuis. En dat voor een vaste prijs per jaar. Altijd mooi haar dus.

THE AUTHENTIC HAIR PLANTHE AUTHENTIC HAIR PLAN

Kies het pakket dat 
bij jouw hair goals 
en wensen past!

WAT KRIJG JE?WAT KRIJG JE?

Eerlijk advies

Behandelingen die je haar niet beschadigen

Samenwerken met je kapper

Selfcare voor jezelf en je haar 

De juiste producten voor thuis



THE AUTHENTIC HAIR PLAN?THE AUTHENTIC HAIR PLAN?
Waaruit bestaan de behandelingen in

Persoonlijk adviesgesprek

Voordat we aan de slag kunnen, heb ik het levensverhaal 

van jouw haardos nodig. Vertel me daarom of en wanneer je 

eerdere kleuringen of andere behandelingen bent ondergaan. 

Hier pas ik mijn advies en acties op aan. Zo komen we niet 

alleen voor verrassingen te staan tijdens het kleuren, maar 

kan ik je ook vertellen in hoeveel sessies we jouw gewenste 

resultaat kunnen bereiken.

Tijdens de voorbereiding houd ik geen blad voor mijn mond. 

Staat een kleur of kapsel je niet? Eerlijkheid duurt het langst.
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Complete hair treatment

Tijd om - letterlijk - met de handen in het haar te zitten. We 

beginnen met het knippen van je haar. Zodra je bij mij in de 

stoel zit gaan we samen in gesprek. Ik weet al wie je bent en wat 

je wil uitstralen. Nu ik je heb leren kennen gaan we over naar 

het echte werk: je kapsel! Ik ga kijken naar je gezichtsvorm, de 

natuurlijke valling en structuur van het haar. Vervolgens gaat 

mijn creatieve brein aan het werk en creëren we samen een 

look die het beste bij jou past! 

Mijn stijl van knippen? Ik hou van een natuurlijke manier van 

knippen, verzorgen en stylen. Ik creëer beweging en volume in 

het haar door verschillende technieken te gebruiken, zonder 

dat het haar er te ‘geknipt’ uit ziet. Ik blijf weg van harde 
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randen, overdreven laagjes of over gekapte kapsels. Als ik jouw 

haar knip kijk en voel ik hoe het reageert. Het is als dansen 

samen met je haar! 

Na het knippen gaan we aan de slag met het maken van een 

goede basiskleur. We kijken welke technieken het beste passen 

bij jouw haar. Daarna gaan we over op actie: de gewenste 

kleuren worden aangebracht, in de gaten gehouden, terwijl jij 

op je gemak van een drankje en wat lekkers geniet.

No worry’s! Bij Imperfectly Perfect is het inwerken van 

je kleur echt een moment om te relaxen want, bij iedere 

kleurbehandeling maken we gebruik van Olaplex om jouw 

haar in topconditie te houden. Tijdens het kleuren is je haar 

kwetsbaar. Het is dan ook belangrijk om je haar te beschermen 

tijdens zo’n kleurbehandeling. Voorkomen is namelijk beter dan 

genezen. Met behulp van Olaplex herstellen we - gedurende de 

behandeling - de verbroken verbindingen in je haar. Het gevolg? 

Sterk en gezond haar. Dankzij Olaplex blijft je haar van goede 

kwaliteit, hierdoor blijft je kleur en model langer mooi.

Last but not least, het is tijd voor een toner!  Een toner kleurt de 

gemaakte basiskleur in in de gewenste kleur en zorgt ervoor dat 

je haar gaat shinen! Na nog wat tijd voor jezelf en een lekkere 

massage bij de wasbak ben je helemaal ontspannen. Het is tijd 

om het haar te gaan drogen en stylen! Kijk nog even goed, want 

je haar zit nu helemaal Imperfectly Perfect! 



Shine treatment

Direct na je eerste behandeling plannen we een Shine 

treatment in. Je komt na een aantal weken terug om 

je haar een opfrisbeurt te geven door middel van een 

toner. Waarom we dit doen? Simpel! Door de juiste 

pigmenten tussen behandelingen door aan te vullen, 

heb je niet iedere keer een volledige kleurbehandeling 

nodig. Happy hair!

Natuurlijk wordt het haar ook weer verzorgd, wordt jij 

even gedwongen om tijd voor jezelf te nemen, bekijken 

we hoe het thuis gaat met het stylen van je haar en 

hoe je de producten ervaart. Tips nodig? Vraag me het 

hemd van het lijf.

Ook behoe� e aan een nieuwe ‘cut’? Today’s the day.
Happiness is a good hair day! 
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De juiste verzorging 
& producten

It doesn’t stop there. Om jouw haar in balans te 

houden en om lang van jouw kleur te kunnen genieten, 

heb je de juiste producten nodig. En die vind je niet 

bij de drogisterij. Deze producten bevatten namelijk 

onnodige chemische stoff en, denk aan siliconen en 

sulfaten. Hierdoor laat de kleuring los, hecht de verf 

minder goed én verdwijnt de elasticiteit van het haar, 

waardoor het breekbaar wordt.

Deze stoff en zorgen voor een onnatuurlijke glans en 

trekken vuil en vet aan. Het gevolg? Doordat je je haar 

de hele dag door van links naar rechts gooit, heb je 

binnen één dag alweer vet haar! En dagelijks wassen? 

Wie heeft  daar tijd voor en zin in?
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Waarom zou je? 
Goede vraag. Want met shampoo van de drogist lukt het toch ook 

prima? Nou, that’s where you’re wrong. Natuurlijk, ook de producten 

van de drogisterij stoppen wat in je haar. Maar voeden? Zeker niet. Ik 

vergelijk het zelf graag met het eten van fastfood. Ja, je stopt wat in je 

lichaam. Maar voedzaam is het niet.

‘Ik kies ervoor om producten te gebruiken die bestaan 
uit natuurlijke ingrediënten, want ik geloof dat je 
authentiek haar niet creëert met chemische troep. 
Dus jij ontvangt de allerfijnste producten voor thuis er 
gewoon bij. Klinkt helemaal perfect toch?’

Kortom:

heb je niet iedere keer een volledige kleurbehandeling 

Natuurlijk wordt het haar ook weer verzorgd, wordt jij 

even gedwongen om tijd voor jezelf te nemen, bekijken 

we hoe het thuis gaat met het stylen van je haar en 

hoe je de producten ervaart. Tips nodig? Vraag me het 

It doesn’t stop there. Om jouw haar in balans te 

houden en om lang van jouw kleur te kunnen genieten, 

heb je de juiste producten nodig. En die vind je niet 

bij de drogisterij. Deze producten bevatten namelijk 

onnodige chemische stoff en, denk aan siliconen en 

sulfaten. Hierdoor laat de kleuring los, hecht de verf 

minder goed én verdwijnt de elasticiteit van het haar, 

lichaam. Maar voedzaam is het niet.

‘Ik kies ervoor om producten te gebruiken die bestaan 



Bespaar tot wel €335,- 
op je kappersbezoekjes 

en haarverzorging per jaar. 

THE AUTHENTIC HAIR PLANTHE AUTHENTIC HAIR PLAN



NIEUWNIEUW

BEAUTIFUL STARTERBEAUTIFUL STARTER PERFECTLY VIPPERFECTLY VIP PRETTY SHINERPRETTY SHINER

Voor als je altijd mooi haar wil. Voor als je altijd prachtig haar wil. Zo heb je 
óók thuis alle tools in handen om jouw 

droomhaar te creëren. 

€299,- €299,- per kwartaalper kwartaal

Voor als je altijd gezond 
en stralend haar wil.

€377,- €377,- per kwartaalper kwartaal €329,- €329,- per kwartaalper kwartaal

Persoonlijk adviesgesprek

4x Complete hair treatment

4x Olaplex hair protect treatment

4x Shine treatment

Wassen, verzorgen en drogen

Verzorgingsproducten t.w.v. €200,-

Persoonlijk adviesgesprek

4x Complete hair treatment

4x Olaplex hair protect treatment

4x Shine treatment

Wassen, verzorgen en drogen

Verzorgingsproducten t.w.v. €200,-

Olaplex herstel behandeling

Olaplex take home treatments kit t.w.v. €130,-

Stylingsproducten t.w.v. €150,-

GRATIS  deelname bij demo’s & events

Persoonlijk adviesgesprek

4x Complete hair treatment

4x Olaplex hair protect treatment

4x Shine treatment

Wassen, verzorgen en drogen

Verzorgingsproducten t.w.v. €200,-

Olaplex herstel behandeling

Olaplex take home treatments kit t.w.v. €100,-

OF KIES VOOR EEN EENMALIGE COMPLETE HAIR OF KIES VOOR EEN EENMALIGE COMPLETE HAIR 
TREATMENT KENNISMAKINGSBEHANDELING VOOR €198,-TREATMENT KENNISMAKINGSBEHANDELING VOOR €198,-

Gratis persoonlijk adviesgesprek  
Complete hair treatment  
10% korting op een product naar keuze
Kortingsbon t.w.v. €175,- op The Authentic Hair Plan*

Wil je volledig ontzorgt zijn en je abonnement direct voor een jaar betalen? Dan ontvang je een extra cadeaubon t.w.v. € 50,-!



EERST ZIEN, DAN GELOVEN?EERST ZIEN, DAN GELOVEN?

Lang verfde ik mijn haar erg donker. Het werd steeds donkerder en donkerder. 
Ik wilde dit niet meer maar ik had geen idee hoe ik ooit van die te donkere 
gestapelde kleur af kon komen...

Tijdens het adviesgesprek gaf Jessie mij een vertrouwd gevoel. Ik kon alles 
met haar overleggen en bespreken. Ze legt alles goed uit en luistert echt naar 
mijn wensen. Jessie vertelde mij dat mijn wens niet in 1 behandeling haalbaar 
was, omdat mijn haar anders te veel beschadigd zou raken. Dit vond ik best 
spannend! The Authentic Hair plan sprak mij daarom erg aan, hierdoor behaal 
ik mijn gewenste kleur en behoud ik de kwaliteit van mijn haar.

Na een aantal behandelingen is mijn haar al een stuk lichter. Ik ben erg 
tevreden met de stappen die we tot nu toe hebben gezet! Ik zou The Authentic 
Hair Plan aan al mijn vriendinnen, collega’s en familieleden aanraden.

Diede Vogelsangs

VOOR EN NA FOTO NA DE EERSTE BEHANDELINGVOOR EN NA FOTO NA DE EERSTE BEHANDELING

Voordat ik bij Imperfectly Perfect kwam kon ik eigenlijk niets met mijn haar. 
Het viel vaak sluik langs mijn gezicht, het zat niet mooi in model, mijn punten 
waren pluizig en mijn aanzet juist snel vet. Ik was lang geleden blond geverfd 
maar ik vond het geen mooie kleur. Kortom: ik kon eigenlijk niks met mijn haar. 
Nadat ik gestart ben met The Authentic Hair Plan ziet mijn haar ziet er zoveel 
beter en mooier uit en ik krijg vaak complimentjes. 

Rowin Schilt ing

BEFORE & AFTERBEFORE & AFTER



• Altijd mooi haar, zonder beschadigingen, gespleten haarpunten of frustraties. Ook zonder stijl- of krultang;  

• Eerlijk en oprecht advies. Want eerlijkheid duurt het langst;  

• Een kapsel dat écht bij jou, je gezicht, je persoonlijkheid en jouw levensstijl past;  

• Een flinke berg complimentjes, niet alleen rechtstreeks uit de stoel maar ook de weken erna;  

• Nooit meer nadenken over welke behandelingen en welke producten jij nodig hebt voor jouw haar;

• Zelfvertrouwen! Jij kan de wereld aan;  

• De allerbeste producten zonder parabenen, siliconen en sulfaten. Ook zijn ze vegan. Goed voor jou, je haar en de wereld;

• Bespaar tot wel €335,- op je kappersbezoekjes en haarverzorging per jaar.

DIT LEVERT THE AUTHENTIC HAIR PLAN JE OP;DIT LEVERT THE AUTHENTIC HAIR PLAN JE OP;
Dus we zullen het nog even voor je opsommen.

Ben jij klaar om die droom uit te laten komen? Mooi. Want bij 
Imperfectly Perfect zijn dromen geen bedrog. Samen werken wij aan de 
beste versie van jezelf met The Authentic Hair Plan.

Het is mijn missie om jou - als vrouw - jezelf nog mooier te laten vinden. 
Dit doen we samen door jouw authentieke schoonheid te accentueren 
en jouw persoonlijkheid te versterken. Want wanneer jij lekker in je vel 
zit, kan je de hele wereld aan.

Ben jij toe aan volledig jezelf zijn en wil je een boost voor je 
zelfvertrouwen?

Start dan nu met The Authentic Hair Plan!

Let’s go! 

ALTIJD MOOI (PINTEREST WAARDIG) ALTI JD MOOI (PINTEREST WAARDIG) 
HAAR? HERE WE COME!HAAR? HERE WE COME!



Imperfectly Perfect
Jessie Manders

Hoogveld 32
5427 JN, Boekel 

06-24533710
info@imperfectlyperfect.nl
www.imperfectlyperfect.nl


