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.
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

100% real indian hair
—

HAIR JEWEL
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

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. 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 t a l S TRO K EN

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 vrouwen zoals jij, van hairstyle-fashionistas
tot Extensions-lovers.

dangerously
beautiful

Het doel is tweeledig. Om te inspireren. Dus: wat zijn de mogelijkheden met
onze producten? Wat kun je er allemaal mee doen? Het andere doel is om te
instrueren. Om jou te trainen in hoe je onze verschillende Hair Extensions
aanbrengt en behandelt. Zodoende weet je, voordat je besluit om Extensions
te nemen, alles over onze producten.
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 bij jou 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.
Dus wil je solo of met je best friends langskomen, ga naar
www.killonbeauty.com voor meer info over entre nous.

entre nous

hair extensions

extend
to thrill

ready
to shine

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 !

100% real indian hair donkere kleuren:
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#4

#6

#7

#8

#4-8

#8-4

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.

lichte kleuren:

KILLON, DANGEROUSLY BEAUTIFUL
#grey

#8-24

#10

#24

#613-10

#613-24

#613

#60

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

