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Gen Z is de generatie 
met het meeste 
krullende haar.
40% VAN DE BOOMERS
49% VAN DE MILLENIALS
61% VAN GEN Z

Niet-steil haar BNL:
52% van al je potentiële 
klanten

Maar:
Wie zijn deze 
mensen?
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Ze geven veel geld uit aan 
beautyproducten.

Ze veranderen graag van 
look.

Ze geven 2x meer uit aan beautyproducten en 
brengen tot 4 producten over elkaar op hun haar 
aan.

Hun grootste bezorgdheden zijn dehydratatie, een gebrek aan 
definitie & pluizig haar. Bovendien zijn ze goed geïnformeerd 
en verwachten ze de beste productprestaties.

Ze veranderen hun stijl tot 30x per jaar.

Ze hebben unieke 
haarbehoeften.

Morgen  
kan de 
meerderheid 
van je klanten
krullend haar 
hebben.  
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Ontdek de krulschaal van L’Oréal 
hier.

+

Krullen zijn 
van nature anders.
S-vormige haarwortel =
Natuurlijke hydratatie wordt 
tegengehouden. Het haar is 
slecht gehydrateerd.

FOCUS OP DE 
WETENSCHAP.
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De krulschaal van L’Oréal
vs. de Walker-schaal?

GOLVEND
Los patroon

GOLVEND, KRULLEND
Duidelijke golven

met spiralen

KRULLEND
Strak patroon

met gedefinieerde 
krullen & pijpenkrullen

STEIL
Geen patroon

STRAKKE KRULLEN 
Strakke S-krullen 

ongelijkmatig 
spiraalpatroon.

ZEER KRULLEND
Strak patroon 
met duidelijke

S-krullen

KROEZEND
Duidelijk Z-patroon

ZEER KROEZEND
Gedefinieerd in elkaar 

hakend,
Z-patroon

(1a-b)

Walker-equivalent

(2a-b) (2c-3a) (3b) (3c) (4a) (4b) (4c)

-

De L’Oréal-schaal is gebaseerd op wetenschappelijke metingen.
▪ Definitie van de mate waarin het haar krult: er wordt naar 4 criteria gekeken

✓ Krulradius (schijnbare vs. reële lengte)
✓ aantal golven
✓ aantal draaiingen

De Walker-schaal wordt vaak gebruikt door klanten & is gebaseerd op 4 texturen (1 tot 4) en de dikte (fijn tot 
ruw).
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[DIT BRENGEN WE DE 
KRULCOMMUNITY]  
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[Curl Expression]

Boost je krullen
met professionele hydratatie.

Innovatie.

▪ Reinigen als een pro = 2x meer hydratatie.
▪ Stylen als een pro = 11x meer definitie.
▪ Drogen als een pro = 37% sneller drogen.
▪ Opfrissen als een pro = 48 uur bescherming tegen 

kroezen.

Bewezen efficiëntie voor elk type krullend haar 
bij elke stap:

Style je krullen als een pro.

Hoge concentratie van 3% glycerine, ureum H & 
hibiscuszaad.
Ontwikkeld in samenwerking met krulexperts. 
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[Ureum H]  

[Hibiscuszaad]  

[Tot 3% glycerine]  

Diep verankerd in Afrikaanse 
schoonheidsrituelen, wordt deze super 

rijke, natuurlijke bron van aminozuren en 
hoogwaardige vitaminen al eeuwen 

gehaald uit het hart van de hibiscusbloem 
voor zijn fantastische prestaties op het 

vlak van hydratatie, kracht, glans, 
zachtheid en definitie van de krullen.

Plantaardig, hydraterend ingrediënt, 
gekend voor zijn efficiënte hydraterende 
kracht, omdat het zich aan water 
vasthecht. 
Dankzij de hoge concentratie tot 3%, 
hydrateert het de droogste haarvezels 
langdurig.

Deze verzachtende werkstof die van nature 
aanwezig is in de huid heeft een dubbele 
werking: hydratatie vastzetten en de 
hydrolipidenbarrière versterken.

Technologieën met een concentratie aan 3 
actieve bestanddelen om krullen te boosten
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Anti-buildup 
cleansing jelly

Intense moisturizing 
cleansing cream

Intensive 
moisturizer mask 

Intensive 
moisturizer RICH mask

10-IN-1 
cream-in-mousse

Long lasting
intensive moisturizer

Curls 
reviver

Definition 
activator 

Drying 
accelerator

Curl Expression.

[Reinigen & verzorgen]  [Stylen]  [Drogen]  [Opfrissen]  [Overgang]  

Density
stimulator

++ +++ + + + +
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Reinigen als een pro.

Verwijdert zacht residu, terwijl ze hydrateert zonder 
te jeuken of het haar te strippen. 

Anti-buildup cleansing jelly.

[Bewezen efficiëntie]
Verwijdert 2x meer productresidu dan een 
klassieke shampoo.

▪ Lichte, zachte textuur.
▪ Gemakkelijke toepassing op de hoofdhuid, 

zelfs bij kroeshaar.
▪ Schuimt snel & spoelt gemakkelijk uit.
▪ Zonder sulfaten, siliconen en parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Eenmaal om de week of twee weken, 
afgewisseld met een gewone shampoo. 
Perfect om een ‘wasdag’ mee te starten.

Verkrijgbaar in 300 ml - 500 ml - 1500 
ml

-
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Reinigen als een pro.

Intense moisturizing cleansing cream.

Reinigt krullen zacht en zorgt tegelijkertijd voor 
vederlichte, langhoudende hydratatie voor 
gezonde en gemakkelijk te ontwarren krullen en 
kroeshaar. 

[Bewezen doeltreffendheid]
2x meer hydratatie.*

*Instrumentele test: Hydraterende shampoo + rijk masker.

▪ Rijke, lichte textuur.
▪ Schuimt snel & spoelt gemakkelijk 

uit.
▪ Zonder sulfaten en parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Eenmaal per week, zoals een gewone 
shampoo, vóór de toepassing van maskers & 
verzorgingen zonder uitspoelen.

Verkrijgbaar in 300 ml - 500 ml - 1500 
ml

-
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Verzorgen als een pro.

Intensive moisturizer mask - natuurlijk aanvoelen.

Hydrateert diepgaand & ontwart voorafgaand krullen en 
kroeshaar, terwijl het doet glanzen voor een luchtig resultaat 
en een natuurlijk gevoel. 
[Bewezen doeltreffendheid]
2x meer hydratatie.*
2x glanzender haar.**

** Instrumentele test: klassieke shampoo + masker.

▪ Geconcentreerd in glycerine 2,5%.
▪ Uiterst smeuïge, zacht smeltende 

balsem.
▪ Trekt onmiddellijk in de haarvezel. 
▪ Zonder parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Na het wassen met shampoo, aanbrengen op 
handdoekdroog haar en 2 tot 10 minuten laten 
inwerken afhankelijk van de gevoeligheid van 
het haar. Vervolgens grondig uitspoelen.

Verkrijgbaar in 250 en 500 ml.

* Instrumentele test: klassieke shampoo + masker.

-
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Verzorgen als een pro.

Intensive moisturizer rich mask - luxueus gevoel.

Hydrateert krullend en kroezend haar diepgaand, terwijl 
het doet glanzen 
en de kroezen onder controle te houden, voor een getemd 
en luxueus aanvoelen. 

[Bewezen doeltreffendheid]
2x meer hydratatie.*
+79% glans.**

**Instrumentele test: klassieke shampoo + rijk masker.

▪ Geconcentreerd in glycerine 3%.
▪ Rijke smeltende boter.
▪ Geeft het haar een luxueus 

gevoel. 
▪ Zonder siliconen - Zonder 

parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Na het wassen met shampoo, aanbrengen op 
handdoekdroog haar en 2 tot 10 minuten laten inwerken 
afhankelijk van de gevoeligheid van het haar. Vervolgens 
grondig uitspoelen.

Verkrijgbaar in 250 en 500 ml.

*Instrumentele test: hydraterende shampoo + rijk masker.

-
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Stylen als een pro.
10-in-1 cream-in-mousse

De diepe verzorging van een crème gecombineerd 
met de luchtigheid van een mousse voor een 
bevredigende slagroomtextuur die op het haar 
smelt.

▪ Geconcentreerd in glycerine 1%.
▪ Geen kartongevoel, geen zichtbaar residu.
▪ Geen stijfheid, niet-uitdrogend.
▪ Zonder siliconen – Zonder alcohol** – Zonder 

parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

Verkrijgbaar in 250 ml.

[Bewezen efficiëntie van 10 voordelen in 1 handeling]
1- 11x meer definitie, 
2- diepe hydratatie,  3- sterkte, 4- bescherming tegen vochtigheid, 
5- bescherming tegen warmte*, 6- zachtheid, 7- soepel aanvoelen, 
8- bescherming tegen wrijving, 9- gemakkelijke toepassing, 
10- veelzijdige stylingroutine.

[Gebruik]
Na het afspoelen van het masker, beginnen toe te 
passen van de punten naar de lengten met 
kreukbewegingen. Vervolgens de droogversnellende 
spray verstuiven voor een snellere droogtijd.

*Tot 230°C met een instrumentele test. **Zonder ethylalcohol.

-
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Stylen als een pro.
Verkrijgbaar in 200 ml.

Long lasting intensive moisturizer

Hydrateert intens krullen en kroeshaar, 
voor een langhoudend zijdezacht resultaat. 

[Bewezen doeltreffendheid]
2x meer hydratatie.*
Warmtebescherming tot 230°C.

▪ Geconcentreerd in glycerine 2%.
▪ Smeuïge, glijdende textuur.
▪ Verzwaart niet.
▪ Zonder parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik] 
Een kleine hoeveelheid product aanbrengen op je 
vingertoppen en gelijkmatig over de lengten verdelen. 
Hoe droger de haarvezel, hoe meer je mag 
aanbrengen.

*Instrumentele test.

-
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Stylen als een pro.
Verkrijgbaar in 250 ml.

Definition activator.

Activeert de definitie van krullen en kroeshaar 
voor een perfect gedefinieerd patroon van de aanzetten tot 
de punten.
[Bewezen doeltreffendheid]
12x meer definitie.*
3x meer hydratatie met minder pluizend haar.*
Warmtebescherming tot 230°C.

▪ Geconcentreerd in glycerine 2%.
▪ Rijke niet-kleverige gelei.
▪ Zonder siliconen - Zonder 

parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Breng een kleine hoeveelheid product aan op je 
vingertoppen en over het haar verdelen met een 
definitietechniek, zoals het kroezen met de vingers.

*Instrumentele test.

-
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Opfrissen als een pro.

Curls reviver - verzorgende waternevel.

Frist krullen en kroeshaar onmiddellijk elke ochtend op na 
wrijving met het kussen. Kan worden gebruikt door 
professionals om de krullen op te frissen vóór het knippen op 
droog haar. [Bewezen doeltreffendheid]
6x meer definitie.*
48 uur bescherming tegen pluizig haar.

▪ Geconcentreerd in glycerine 3%.
▪ Luchtig voor een zacht en natuurlijk 

gevoel.
▪ Onmiddellijk resultaat.
▪ Zonder sulfaten – Zonder siliconen –

Zonder alcohol – Zonder parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Elke ochtend verstuiven op krullen en 
kroeshaar na wrijving op het hoofdkussen. 
Voor veerkrachtige krullen en kroeshaar 
geleidelijk aan aanbrengen met een 
kreukbeweging op 20 cm van het haar.

Verkrijgbaar in 190 ml.

-
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Föhnen als een pro.

Drying accelerator - zonder uitspoelen

Perfecte microverstuiving van uiterst fijne druppeltjes om het 
droogproces van krullen en kroeshaar te versnellen.

[Bewezen efficiëntie]
+37% snellere droogtijd.
48 uur pluiscontrole.
Warmtebescherming tot 230°C.

▪ Innovatieve, nauwkeurige 
ringvormige verstuiver.

▪ Geen residu.
▪ Geen kleverig of zwaar gevoel.
▪ Zonder alcohol of parabenen.

Waarom zullen professionals & 
consumenten er dol op zijn?

[Gebruik]
Aan het einde van je routine verstuiven op krullend en 
kroezend haar als laatste afwerking vóór je het aan 
de lucht laat drogen of föhnt met een diffusor. 
Verstuiven op 20 cm van je haar.

*Instrumentele test.

Verkrijgbaar in 150 ml.

-
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Intense moisturizing 
cleansing cream

Intensive 
moisturizer mask 

10-IN-1 
cream-in-mousse

Curls 
reviver

Drying 
accelerator

[Reinigen & verzorgen als een pro]  [Stylen als een pro]  [Drogen als een pro]  [Opfrissen als een pro]  

11x meer 
definitie

37% sneller 
drogen

48 uur 
bescherming 

tegen pluis

Onmiddellijke 
verwijdering van residu

Intense hydratatie

2 x meer hydratatie

Curl Expression-sterren
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Ontdek onze gepersonaliseerde routines.

01 02 03

+ + +

[Losse krullen] [Strakke krullen] [Dichte krullen]

+ Ontdek meer.
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1/ Intense 
moisturizing 

cleansing 
cream

2/ Intensive  
moisturizer mask

- natuurlijk gevoel

3/ 10-in-1 
cream-in-

mousse

[Reinigen & verzorgen]  [Stylen]  [Drogen]  

Eenmaal per week

4/ Drying 
accelerator

Krultype
Losse 
krullen

Curls 
reviver

Doelstellingen
Perfecte veerkracht
Hydratatie & definitie
Verzwaart niet

[Opfrissen]  

-

Dagelijks gebruik
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1/ Intense moisturizing 
cleansing cream

Eenmaal per week Dagelijks gebruik

4/ Drying 
accelerator

5/ Curls 
reviver

3.a/ Long lasting
moisturizing cream

1/ Anti-buildup cleansing 
jelly

of

2/ Intensive 
moisturizer mask

- natuurlijk gevoel

3.b/ 10-in-1 
cream-in-

mousse

Met stoom

Om de week

[Reinigen & verzorgen]  [Stylen] [Drogen] [Opfrissen]

Krultype
Strakke krullen

Doelstellingen
Intense hydratatie
Langhoudende definitie. 
Geen residu op het haar. 
Gemakkelijke toepassing 
op de hoofdhuid. 

-
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Eenmaal per week Dagelijks gebruik

1/ Anti-buildup 
cleansing jelly

2/ Intensive 
moisturizer mask
- luxueus gevoel

3/ Long lasting
moisturizing cream

4/ 10-in-1 
cream-

in-
mousse

5/ Drying 
accelerator

6/ Curls 
reviver

EXTRA HYDRATATIE

Krultype
Dichte krullen

[Reinigen & verzorgen]  [Stylen] [Drogen] [Opfrissen]
Doelstellingen
Intense hydratatie 
Geen residu op het 
haar. 
Gemakkelijke 
toepassing op de 
hoofdhuid. 

-
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Eenmaal per week Dagelijks gebruik

5/ Drying 
accelerator

6/ Curls 
reviver

EXTRA DEFINITIE.

Krultype
Dichte krullen

[Reinigen & verzorgen]  [Stylen] [Drogen] [Opfrissen]
Doelstellingen
Langhoudende 
definitie. 
Geen residu op het 
haar. 
Gemakkelijke 
toepassing op de 
hoofdhuid. 

3/ Definition
activator

4/ Long lasting
moisturizing cream

1/ Anti-buildup 
cleansing jelly

2/ Intensive 
moisturizer mask 
- luxueus gevoel

-
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Eenmaal per week

4/ Curl 
Reviver

EXTRA DEFINITIE.

Curly Girl Method Approved

[Reinigen] [Stylen] [Opfrissen]

2/ Definition 
activator

3/ 10-in-1 
cream-in-mousse

1/ Anti-buildup 
cleansing jelly

+

[Krullen definiëren]  

Curly Girl Method Approved wil in het geval van de producten 
zeggen: Vrij van siliconen, parabenen, sulphaten en bepaalde 
types alcohol
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Onderdelen training

[Technische fiche]  

[Webinar Curl Expression ]
NL
30 mei 10-11 uur
Curl Webinar Claudia

31 mei 10-11 uur
Curl Webinar Ilonka

BE (NL)
30 mei 13:30-14:30 uur
Curl Webinar Martine

13 juni 13:30-14:30
Curl Webinar Martine 

BE (FR)
31 mei 9-10 uur
Curl Webinar Clemence

7 juni 9-10 uur
Curl webinar Clémence

[Servicemenu + diagnosetool]  

Curl Keys Training

CURL KEYS trainingprogramma op 
ACCESS

CURL KEYS

[Pro Tips door 
artists] (+ RLHS 
met Sanjay)

Ontdek Access

Nu inschrijven 
voor Curl Keys

Wordt een Curl Expert door deel te nemen aan het Curl Keys 
lesprogramma. Aanmelden kan vanaf NU via de QR. 

GRATIS

Je kan je nu aanmelden voor online 
+ offline lesprogramma over krullen -
> resulterende in een dimploma aan
het einde!

 # 5 episodes (online learning)
 # 3 Local Pro-tips by artists 

(Michael, Sanjay & Sonya)
 Technische Sheet & Service Menu 

+ Diagnosetool
 Webinar by educator 
 Demo by Artist in de academy 

(aanmelden op ACCESS)
 Diploma

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU4N2E5Y2QtMGUzMC00NjI3LTllZGItYTNhZGQzOGIyMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%22%2c%22Oid%22%3a%22b73c77ea-c3be-4f48-af50-02c22e38b65a%22%7d
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[ACTIVATIES CURL 
EXPRESSION]  
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[A2 POSTER]  [CURL SERVICE MENU]  
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[ACTIVATIES METAL 
DETOX]  
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[A2 POSTER]  [SHELF TALKER]  
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[A4 PROMOTIE]  

Deze Inlay is dubbelzijdig. 
Voorkant in NL, achterkant in 
FR. Kan overal in de 
wholesaler worden 
opgehangen om verkoop te 
stimuleren. De producten sets 
worden door ons mee 
geleverd met de volgende 
bestelling: zo kunnen jullie 
deze meegeven aan de 
consument die meedoet aan 
de actie. De Metal Detox 
startpakketen zijn NOT FOR 
SALES en uitsluitend te 
gebruiken bij deze actie. 
Wanneer de klant 24 
kleurtubes van L’Oreal 
Professionnel koopt zal deze 
zolang de voorraad strekt het 
pakket verkrijgen. De 3 
speerpunten van de 
producten staan in zwart 
tekst rechts bescreven. QR 
leidt naar trainingsplatform 
ACCESS voor meer 
ondersteuning voor de pro.


