
 
 

 
 

 

Beste klanten , 

 

Het jaar is bijna voorbij, dus hier nog wat berichtjes van ons.  

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de nieuwe Twisted lijn van Sebastian, 

we zijn hier erg over te spreken . 

De lijn bevat maar liefst zes nieuwe producten die speciaal zijn ontwikkeld voor mensen die krullend haar  

hebben of die krullen willen. 

Krullen mogen weer!!! 

De basis van de producten bestaat uit de unieke combinatie van carrageenan-extract uit rood-alg, elastische 

polymeer, panthenol {provitamine B5} en glycerine als hydraterend ingrediënt. 

Deze combinatie zorgt ervoor dat het haar dezelfde elasticiteit heeft als onderwaterplanten die met 

de sterke stroming van de golven meebewegen maar toch hun flexibele vorm behouden. 

Na al die steilere varianten zijn krullen weer in. 

We hebben er zelf al veel mee gewerkt en de resultaten zijn ongelooflijk mooi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

We zijn nog naar een presentatie van de Wella geweest, waar verschillende kleurtechnieken en  

kleurcombinaties gepresenteerd werden. 

Weer van alles bij geleerd  en leuke ideeën opgedaan. 

 

 

 

De Wella heeft ook weer vier nieuwe kleuren: 

 - ijsblond met een vleugje violet  

 - verfijnd blond met een zachte roze glans 

 - blond met een parelachtige blauw/grijze nuance 

 - subtiele coole as-tint 

 

 



 
 

 
 

Verschillende aanbiedingen voor de feestdagen: 

Sebastian Stylbird 9: leave-in styling treatment, geeft glans, verzorgd en verstevigd. 

                         200 ml van € 28.10 voor € 21.00 

                                            50 ml van €8.50 voor € 6.00 

 
Wella Sculpt force/flubbergel: XXL 250 ml van € 26.30 voor €23.00 

 

En een leuk cadeau-idee is een kadobon van Taglio Pazzo met een Wella mini product en proefjes er gratis bij. 

 

We hebben nog enkele plekjes vrij voor de feestdagen, dus bel gerust om een afspraak te maken. 

En natuurlijk staat er deze dagen voor iedere klant een leuk kerstpresentje klaar. 

 

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en het aller belangrijkste, een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. 

Tot ziens, Manon en Evelyn. 

Kapsalon Taglio Pazzo. 

 

Instagram:  https://www.instagram.com/kapsalontagliopazzo/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/Taglio-Pazzo-904720089650059/ 
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