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Ja, waar zal ik beginnen …? Toch maar gewoon bij het begin! Ik moet zeggen dat de
keuze om kapster te worden voor mij nooit moeilijk is geweest. Gewoon, omdat ik niks
anders wilde gaan doen. Dus heb ik de opleiding heel positief afgerond en heb meteen
alle diploma’s gehaald die er te halen waren.
Omdat ik graag wilde leren, ben ik in
Den Bosch gaan werken in een voor die
tijd hoog segment salon. Daar had ik
een topwerkgeefster
die mijn inzet kon
waarderen en,
door mij
overal op
training
te laten
gaan, mij alle
mogelijkheden gaf de
fijne kneepjes
van het vak te
leren. Tot op de
dag van vandaag
ben ik haar
daarvoor erg
dankbaar.

Toch bleef het hebben van een eigen
bedrijf steeds in mijn gedachten.
Mijn idee was een leuke gezellige
éénmanszaak en lekker mijn werk
doen. Ik kon toen niet bedenken dat
het zoveel meer te betekenen had.
Op een dag kreeg ik te horen dat er in
Eerschot in Sint‑Oedenrode een leuk
pand leeg stond. Misschien wat aan de
grote kant, maar toch maar eens gaan
kijken. Kent u het gevoel dat je naar
een jong hondje gaat kijken en je wilt
het meteen hebben? Dat gevoel had ik
ook toen ik daar binnenkwam.
Ik zag meteen hoe het er uit moest
komen zien en geloofde erin. Zonder
enige twijfel. Een heerlijk idee was dat.
Na een grondige verbouwing, was het
op 7 juni 1994 zover! Ik, 23 jaar jong,
opende mijn eigen salon. Wat was
het spannend en wat was ik trots op
mezelf.
lees verder pagina 2 u
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Wie is onze klant?

We blijven ons ook verdiepen in onze klant:
Wat verwacht ‘n klant van ons? Hoe wil een
klant eruitzien en hoeveel tijd wil hij of zij
er insteken? Hoe belangrijk is dit voor onze
klant?
Om een klant te kunnen begrijpen moeten
we als kapper daar wel mee bezig zijn. Ook
dat maakt ons vak erg interessant.
Fouten maken, ja dat is altijd vervelend,
maar ook dat gebeurt ons. Daar proberen
we van te leren. Natuurlijk vinden we het
heel vervelend, maar we zullen het altijd zo
goed mogelijk oplossen.

vervolg pagina 1 u
Al snel werd het zo druk dat ik het
niet meer alleen aankon. Door het
aannemen van een stagiaire had ik
extra handen erbij. En na één jaar was
ik genoodzaakt om een vaste kracht aan
te nemen. Het bleek heel fijn om met
collega’s samen te werken en daardoor
meer professionaliteit aan je klanten te
kunnen bieden. Samen ben je sterk!

Op zoek naar vernieuwing

Door altijd op zoek te gaan naar
vernieuwing blijft het kappersvak
het mooiste vak dat er is. Het houdt
wel in dat we ons op veel gebieden
moeten laten bijscholen om professioneel te blijven. Denk daarbij aan
de laatste mode op het gebied van
nieuwe modellen, gezichtslijnen,
haarkleuren, krultechnieken,
haarverzorging, haarwerken, haar- en/
of hoofdhuidproblemen, feestkapsels,
de mooiste dag van je leven, een mooi
make-up of make-up advies is.
Eén van de belangrijkste zaken in een
bedrijf is het management en de
marketing. Toen ik steeds groter
groeide, was dat iets waar ik enorm te
kort kwam. Ik heb me daarom laten
bijscholen in Management en Marketing
bij Richard Koffijberg. Hier heb ik veel
geleerd, vooral geleerd om duidelijkheid
in je bedrijf te krijgen. Zowel voor de
medewerkers als voor de klanten en het
allerbelangrijkste … voor mezelf.
Over leren gesproken, ik ben ervan
overtuigd dat je iedere dag kan leren …
Als je er maar voor open staat. Ik kan
nu wel wat ouder zijn en veel ervaring
hebben in het leven wat betreft
mensenkennis en in mijn vak, maar ik
leer nog iedere dag.

Niet alleen zakelijk
maar ook privé

Als ik terugkijk op 25 jaar Savohs, dan zie ik
dat er ook privé veel is gebeurd.
Ik ben alweer 22 jaar gelukkig getrouwd met
Mari en samen hebben we drie prachtige
jongens gekregen waar we heel trots op zijn.
Ook Mari is ondernemer. Hij heeft een
boomkwekerij en verzorgt de boekhouding
van Savohs en zijn eigen bedrijf. Zonder
hem was dit nooit gelukt, want als ik deze
werkzaamheden zelf had moeten doen dan
denk ik dat Savohs er niet meer geweest zou
zijn. Dat is een grote valkuil voor creatieve
mensen. Ze zijn goed met de handen, maar
als het over cijfers gaat, wordt het lastig.

op mijn meiden. Zonder deze dames ben ik
nergens. Zoals ik eerder al vertelde: samen
heb je meer te bieden, samen ben je sterk.
Allemaal samen hebben we enorm veel
kennis is huis en leren we veel van elkaar.

Het kapsel is een
belangrijk onderdeel
van uw uitstraling
We zijn onze klanten graag van dienst en
zijn bereid een stukje bij te dragen aan een
mooi uiterlijk, zodat onze klanten tevreden
de deur uitgaan en graag weer terugkomen.
Dat is waar we ons best voor doen en blij
van worden.
Bij Savohs bent u verzekerd van vakmensen,
dames die weten wat ze kunnen en waar
hun kwaliteit ligt. Dat maakt dat er bij ons
een goede, gezellige en vooral professionele
sfeer hangt. We willen u graag een veilige
omgeving bieden.

Het is altijd erg druk in onze familie. Het is
lastig om een goede balans te krijgen tussen
gezin en werk. De dagen zijn ook vaak te
kort. Op zich kunnen we het goed managen,
omdat we allebei gedreven zijn en er iets
van proberen te maken.

Trots op mijn meiden

We hebben een divers team wat betreft
kennis, ervaring, leeftijd en specialiteiten.
Welke specialiteiten ieder afzonderlijk heeft,
leest u verderop in de krant.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik dankbaar
ben voor dit mooie team en dat ik trots ben

EN HET ALLERBELANGRIJKSTE ...
Onze lieve klanten! Klanten die al 25 jaar vertrouwen hebben in Savohs. Klanten
die nieuw zijn bij Savohs. Mannen, vrouwen en kinderen. Stoere mensen, klassieke
mensen, moderne mensen. Het zijn allemaal klanten van Savohs. Weet u wie u wilt
zijn of moet u uzelf nog ‘uitvinden’? Wij helpen u heel graag, want we vinden het
belangrijk dat u blij bent met uzelf. Daarbij is uitstraling heel belangrijk en het kapsel
een bepalend onderdeel. Wij willen u helpen, in welke levensfase u ook zit.
Mensen, ik wil iedereen enorm bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons team
hebben gehad en nog steeds hebben. Zonder jullie zijn we echt nergens. Dank u wel
hiervoor!
Vriendelijke groet, Karine Vohs en het team

Haarweetje
Haar wordt niet vet van
vaak wassen. Wassen maakt
haar juist schoner.
Maar als u de hoofdhuid
te hard masseert,
een te scherpe shampoo
of erg heet water gebruikt,
kan dat de talgproductie wel
stimuleren en dan wordt het
haar sneller vet.

KERATHERAPY
Wat ook erg lastig kan zijn is
PLUISHAAR: haar dat u zelf nooit
mooi glad geföhnd kan krijgen, welke
producten u er ook in verwerkt. Ook
daar hebben we een gepaste oplossing
voor. Dat is een Keratinebehandeling.
Een intensieve behandeling die eerst
een goed en eerlijk gesprek vergt
om te kijken of dit iets voor u is. Of
deze behandeling voldoet aan uw
verwachting? Hierop krijgt u een eerlijk
antwoord. Dus kom gerust langs voor
een intakegesprek.
Intensieve verzorging
pakt pluishaar grondig aan
Keratherapy is een wash-out
keratinebehandeling. De behandeling is
klaar als u de salon verlaat. De keratine
hoeft dus geen 45 - 72 uur in het haar
te trekken voordat het kan worden
gewassen. U kunt ook gewoon direct
na de behandeling stylingproducten
gebruiken.
Keratherapy verzorgt het haar intensief
en pakt pluis grondig aan.
Doordat Keratherapy werkt met
verschillende inwerktijden tijdens de
behandeling, kunt u kiezen of u uw
krullen wilt behouden of dat uw haar zo
stijl mogelijk wordt.


Maandenlang glanzend,
gladder en pluisvrij haar

Dit product bevat géén formaldehyde,
hetgeen beter is voor het haar en uw
gezondheid.
 et natuurlijk volume blijft behouden.
H
U zult circa drie maanden plezier
hebben van de behandeling, afhankelijk
van uw haartype en de verzorging.

savohs.nl/keratherapy

HAIRWEAVING
maakt mooi haar
mogelijk voor iedereen.
Het Deense merk
DJARLING staat voor
de veiligste techniek
van haarverlenging en
vermeerdering met 100%
natuurlijk haar van de
allerbeste kwaliteit.
Van jongs af
aan wist ik heel
zeker dat ik het
kappersvak in
wilde, dus ging
ik voor mijn
snuffelstage op
zoek ging naar
een kapsalon.
Aangezien ik
vroeger als kind
al bij Savohs
geknipt werd,
was de keuze
heel makkelijk.
Na die week ben
ik blijven hangen tot het eind van mijn
eerste jaar van de kappersopleiding.

vak. We worden betrokken bij alle praktijken
en leren van alle aspecten wel iets.
Laatst zijn Karine en ik op cursus geweest
bij Mariëlle Bastiaans. We hebben geleerd
Djarling Hair te plaatsen, een hele speciale
techniek om extensions te zetten. Ik vind
haarwerken en extensions heel interessant
en ik hoop daar in de toekomst nog veel over
te leren van Karine.

De gemoedelijkheid
van een dorp

Er zijn een aantal werkzaamheden die ik
goed in de vingers heb. Zoals het zetten van
folies en een Keratherapybehandeling. Na
veel trainingen kan ik strakke folies zetten en
zo de mooiste kleuren creëren.

Na dat jaar Savohs heb ik twee jaar in
een salon in Den Bosch (Rob Peetoom)
stage gelopen. Maar ik miste de
gemoedelijkheid van een dorp en
zo kwam Savohs weer op mijn pad.
Ondertussen ben ik al weer een jaar
aan het werk als volleerd kapster. In dat
jaar heb ik enorm veel geleerd door de
cursussen en trainingen die we volgen.
Je moet maar geluk hebben dat een salon
in jou wil investeren als je net klaar bent
met school. Bij Savohs is dat het geval. Dit
komt door het vertrouwen dat Karine in
ons heeft, ze helpt ons te groeien in het

COLOFON
Juni 2019

Ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van
Savohs.
OPLAGE 10.000 stuks

MIJNTJE
Keratherapy
Folies
Djarling hair

Keratherapybehandeling wordt vaak gedaan
bij personen die weerbarstig haar hebben
of kroeskrullen. Door deze behandeling kan
de klant het haar makkelijker modeleren
omdat de conditie veel beter is. Voor deze
behandelingen mag u altijd een afspraak
bij mij maken! Maar uiteraard voor veel
meer, zoals: knippen, CND Shellac, bodytan,
verven en Anastasiabehandelingen.
Hopelijk zie ik u snel in de salon!

SAVOHS
Mgr. Bekkersplein 6A
5491 EB Sint-Oedenrode
T 0413 478388
E savohs@savohs.nl
I savohs.nl

REDACTIE
Team Savohs
VORMGEVING
GerdySign
DRUKKER
DeMooiKrant

Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze
worden gekopieerd
zonder toestemming.
Druk en zetfouten
voorbehouden.
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Het antwoord hierop is eenvoudig. Het is beter voor de huid
en voor de baardharen. Nat scheren is zachter voor de huid,
het snijdt de haren namelijk beter af en geeft minder risico op
beschadiging van de huid. Ook is het hygiënischer, want eerlijk
is eerlijk, wie desinfecteert dagelijks zijn scheerapparaat?
Wanneer u de huid en baardharen goed voorbereidt, geeft nat
scheren een strakker resultaat zonder vaak met het mes over
dezelfde plek heen te moeten gaan. Met als resultaat dat het
veel minder belastend is voor de huid.
Door het authentieke scheermes snijden de haren beter af,
wat de kans op ingroeiende baardharen aanzienlijk verkleint.
Een scheerapparaat geeft meer het effect van bruut de haren
afkappen in plaats van netjes afsnijden.

Een half uurtje lekker genieten
We zijn in het trotse bezit van een echte
ouderwetse barbierstoel die in een
aparte ruimte in de kapsalon staat, waar
we in alle rust deze behandeling kunnen
geven. De producten waarmee we
werken, hebben fijne mannelijke geuren
en zijn uiteraard ook makkelijk om thuis
toe te passen.
Kies voor scheercomfort, iedere dag!

Behoefte aan een moment voor jezelf
Droog scheren is misschien iets sneller gebeurd, maar weegt
dat op tegen alle voordelen van het nat scheren? Wij vinden
van niet. Waarom zou het alleen voor vrouwen heel normaal
zijn om naar een schoonheidssalon, pedicure etc. te gaan? We
merken aan onze klanten dat ook de mannen behoefte hebben
aan een moment alleen voor zichzelf.

savohs.nl/barbershop
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Voor het leren van deze ‘shaving
treatment’ zijn we op training geweest
bij de mannen van Schorem haarsnijder
en barbier in Rotterdam. Een beleving
op zich!

Scheren en verzorging tegelijkertijd
Met gebruik van de juiste producten voor het scheren bent
u tegelijkertijd ook de huid aan het verzorgen. U zult merken
dat deze, in combinatie met warm water, het scheren een stuk
makkelijker maken. Vergeet hierbij ook de naverzorging niet:
de huid snakt namelijk naar hydratatie na een scheerbeurt.

Authentiek scheren
in opkomst
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Veel mannen zullen denken dat droog scheren sneller en
makkelijker is dan nat scheren. Geen gedoe met scheerzeep
en u hoeft daarvoor niet eens in de badkamer te zijn. Zelfs
in de auto is het mogelijk uzelf te scheren met een elektrisch
apparaat. Dus waarom zou u überhaupt nat scheren?
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Wij houden van heren

Omdat wij heel graag HEREN in ons
midden hebben en ook willen houden, zijn
we allemaal opgeleid met het herenvak
als kapper. Buiten het klassieke herenvak,
dat we al 25 jaar aanbieden in onze
zaak, willen we ook voor onze heren
vernieuwend werken.

VOOR ALLE LEDEN
VAN RKSV RHODE

10% KORTING
!
De oplossing van de woordzoeker voor 1 juli inleveren bij
Savohs, Mgr. Bekkersplein 6A Sint-Oedenrode, voorzien van je
naam en telefoonnummer. Uit alle oplossingen trekken wij drie
prijzen. De winnaars ontvangen een goed gevulde goodybag. We
zullen de uitslag op www.facebook.com/savohs/ bekend maken
rond de datum van 5 juli.

SAVOHS

Daarom laten we ons inspireren door
Schorem Rotterdam! Dit zijn de mannen die
weten wat de tegenwoordige heer verwacht
van de kapper.
We zijn daarom ook meerdere malen op
training geweest in Rotterdam om daar de
hippe authentieke kapsels te leren knippen
en snijden.
In april zijn we nog in Rotterdam geweest
om het klassieke scheren bij de heren
te kunnen uitvoeren. Dit zorgt voor een
totaalplaatje. Voor een mooie strakke
scheerlijn, zodat ook de heren mooi het
weekend, een feest, trouwerij of festival

tegemoet kunnen zien. Of gewoon om er
iedere dag er verzorgd uit te zien.

De hippe
authentieke
kapsels
Wat daarbij ook belangrijk is, is dat de
producten die wij in de salon gebruiken
allemaal in de verkoop zijn. Zo kunt u
thuis ook dat strakke kapsel en die mooie
verzorgde scheerlijn verzorgen.

Haarweetje
Eén op de tien mannen
heeft zwart haar,
bij vrouwen is dat slechts 3%.
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Als ik vroeger bij
de kapper was,
wilde ik ALLES
weten en mijn
poppen hadden
het zwaar te
verduren als ze
weer eens kaal
geknipt werden
(en ik hoopte
dat dit wel weer
aan zou groeien).
Tegenwoordig
doe ik dat met
meer gevoel hoor,
ondertussen alweer negen
jaar en nog steeds met heel veel plezier!
Ik heb mijn opleiding gevolgd op het Koning
Willem 1 college in Den Bosch, BBL dus ik
kon op mijn 16e al aan het werk.

DAISY
Coupe knippen
en dit versterken
door de juiste kleur
Kleurenspecialist
Na zes jaar werken in Heeswijk-Dinther
kwam ik bij Savohs terecht. Ik voelde me er
prima op mijn plek.
Al snel kwam ik er achter dat ik de theorie
achter kleuren super interessant vind.
Bij het merk Sassoon heb ik meegedaan aan
Colourmaster om mijn kleurkennis naar een
hoger niveau te tillen. Ik mag mezelf kleurspecialist noemen, iets waar ik trots op ben!
Kan mijn creativiteit kwijt
Het leukst vind ik het dan ook om een mooie
coupe te knippen en die dan te versterken
door een goede kleur.
In dit vak kan ik mijn creativiteit en vooral
mijn energie kwijt door de vele contacten
met klanten en collega’s.
Wat ons team sterk maakt, is dat we
allemaal goed zijn in verschillende dingen
en dat we elkaar enorm versterken. Ik hoor
vaak van klanten dat ze merken dat we het
heel leuk hebben met elkaar en de sfeer
heel fijn is in de kapsalon. Ik hoop hier dan
ook nog een lange tijd te mogen werken.

Haarweetje
Een anti-roos shampoo
vervaagt de geverfde
haarkleur.
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Een welverdiende Metamorfose!
Op de oproep ‘waarom vind je dat je
vriendin, moeder, buurvrouw of iemand
anders een Metamorfose heeft verdiend’
kwamen verschillende reacties binnen. Het
was lastig, maar uiteindelijk is de keuze op
Isolde en Janneke gevallen.

resultaat hebben opgeleverd.
Met de soorten chemo die wij kregen was
het ook mogelijk een ijskap te dragen,
hiervan hebben wij beide gebruik gemaakt.
Met de ijskap probeer je 100% haaruitval
te voorkomen. Ons haar werd wel veel
dunner en Janneke heeft tijdelijk een
haarstukje gedragen.
Voor de chemo begon zijn we bij Karine
geweest en samen met haar hebben we
een haarstuk en een haarwerk uitgezocht
dat bij ons paste, voor het geval dat …

Evo Fabuloso

Vanaf nu, mei 2019, kunnen we allebei
zeggen dat we alle behandelingen en
operaties achter de rug hebben. Het waren
twee veelbewogen jaren!”

Om onze kleuren mooi vol van kleur
te houden én de glans op de kleur te
bewaren, hebben we tegenwoordig een
kleurconditioner van Fabuloso.
Aangezien we de haarverf zelf mengen
en de conditioner, door toevoeging van
verschillende pigmenten voor iedere
klant op maat maken, moeten we erg
creatief zijn.
De kleuren kunnen variëren van mooie
volle bruintinten tot de meest heldere
kleuren blond, mooie pasteltinten of
felle tinten.
Het mooie van dit product is dat het
niet chemisch is en dus niet slecht voor
het haar.

Savohs behandelplan voor Isolde:
Isolde’s wens was het haar zo lang mogelijk
te laten. Omdat Isolde al jaren lang heel
donker was hebben we haar haren eerst
behandeld met Magic Off. Dit zorgt ervoor
dat de hele donkere zware kleur verzacht
wordt, zonder het haar te beschadigen.

Savohs behandelplan voor Janneke:
Janneke’s wens was een helder, frisse
blonde poederroze haarkleur en ze wilde
graag het haar wat langer laten. Het
eindresultaat stoer maar toch vrouwelijk!
We hebben Janneke’s haar geblondeerd met
een Sassoon blondering incl. Wellaplex.

Wilt u de tint in het haar lang behouden, dan gebruikt u bij iedere wasbeurt
de conditioner opnieuw. Maar gaat u
bijvoorbeeld naar een festival met een
‘gekke’ kleur in het haar, dan gebruikt
u de conditioner niet en verdwijnt de
kleur na een paar wasbeurten.

Daarna heeft Isolde heel veel folies
gekregen zodat het haar geleidelijk aan
lichter wordt. Hierbij is Wellaplex gebruikt.
Daar hebben we eveneens een kleurtoner
ingezet en het eindresultaat mag er zijn.
Vervolgens hebben we het haar in een
goede coupe geknipt. Dat was nodig omdat
ze nog veel verschillende lengtes in haar
haren had vanwege de haaruitval gedurende
de chemo en inmiddels ook weer nieuw
aangegroeid haar.
Uiteindelijk hebben we Isolde een mooi
stoer en nonchalant opgestoken kapsel
gegeven en een natuurlijke make-up van
Youngblood waar ze heel erg blij mee is.

Nadat het haar mooi was opgelicht is het
ingekleurd met een kleurtoner die ervoor
zorgt dat Janneke een mooi zachte roze
gloed in haar haren heeft gekregen. Daarna
is ze geknipt volgens het Sassoon systeem;
natuurlijk en zacht zodat er geen kniplijnen
zichtbaar zijn. Omdat ze het haar naar
achter wilde dragen is met de krultang
een grove krul gemaakt en is het model
wat verruwd zodat ze een stoer uiterlijk
krijgt. Daarna een mooie make-up met de
100% natuurlijke make-up van Youngblood.

“Mei 2017, allebei kregen we 3 dagen na
elkaar de diagnose borstkanker, gelukkig bij
beiden goed behandelbaar! We belandden
in een rollercoaster, onderzoeken werden
gedaan en behandelplannen gemaakt. Ieder
een eigen plan, maar beide gingen we een
half jaar chemo tegemoet. De strijd tegen
borstkanker begon. Na de chemo volgde nog
verschillende operaties. We kunnen allebei
zeggen dat deze behandelingen een goed

Sassoon

TM

We werken bij Savohs met de methode
Sassoon, dit omvat zowel kleuren als
knippen.
Sassoon kleuren
Wat maakt het zo fijn om met Sassoon te
kleuren of gekleurd te worden? Sassoon
laat jouw gekleurde haar er heel natuurlijk
uitzien omdat deze verf iriserend is.
Iriserend? Ja, zoals je ziet in parelmoer
schelpen, bellenblaas of parels.
Ieder haartje wordt apart ingekleurd,
wat hetzelfde effect geeft als een eigen
haarkleur. Zo ziet de kleur er nooit te hard
en massief of té geverfd uit en geeft het ook
nog eens veel glans.
Sassoon heeft een kleine kleurenkaart met
in iedere tube de meest heldere kleur.
Als je bij Paint of Word in een kleurencirkel
een kleur moet kiezen, springt er altijd een
kleur tussenuit die het meest helder is.
Deze meest heldere toon gebruiken we.
Met die kleuren kunnen we alles zelf
mengen waardoor we onze creativiteit
optimaal benutten.

Sassoon knippen
Naast kleuren is Sassoon ook een bijzondere
techniek van knippen, de coup wordt
gemaakt op de natuurlijke valling van
het haar. Daardoor krijgt u een makkelijk
draagbaar model. Bij Sassoon leren we dat
het haar lekker moet vallen zonder er teveel
aan te hoeven föhnen, door te kijken naar
de natuurlijke valling van het haar.

Isolde en Janneke hartelijk bedankt voor
het vertellen van jullie verhaal.

Ook ik vind het leuk om mezelf voor te stellen. Ik ben Diana
Schoenmakers en kom uit het gezellige dorp Liempde. Ik ben
trotse mama van twee prachtige zoons. Mijn hobby’s zijn mijn
kinderen, motorrijden, shoppen en ik ben graag onder de mensen!
Ik zit al weer
13 jaar in het vak
en ik ben sinds
augustus 2018 in
dienst bij Savohs.

ASHION &FLIFESTYLE

Switch fashion & Lifestyle
bedankt voor het beschikbaar stellen van de kleding.

Daarvoor heb
ik 10 jaar bij
Rob Peetoom in
Den Bosch gewerkt
waar ik als topstylist
veel ervaring heb op mogen doen en vele
metamorfoses verzorgde. Mijn passie voor

het werk, is het mooiste van iemand naar
voren halen. Soms zijn dat alleen de puntjes
op de i en een andere keer heeft het iets
meer aandacht nodig.

DIANA
Metamorfose
Youngblood
Wat ik zo inspirerend vind aan de
metamorfoses is dat veel mensen een

Youngblood®
Hallo daar
Hier een super enthousiaste
Youngblood gebruiker. Ik heb in het
verleden al met dit prachtige merk
mogen werken en ben daarom zo blij
dat ik Karine besmet heb met mijn
enthousiasme voor dit product.
Youngblood is zo puur en smelt zo
mooi op de huid: het is gewoon niet te
vergelijken met een ander merk.
En juist mensen met twee linker
handen kunnen hiermee aan de slag.
Als u juiste kleuren en kwasten hebt,
kan er niet zoveel misgaan!
Waarom vind ik
Youngblood zo speciaal?
Met een klein beetje poeder kan je een
super mooie egale huid krijgen zonder
een maskergevoel. De poeder zorgt
voor een natuurlijke glans en blijft
supergoed zitten. Daardoor hoef je je
niet steeds druk te maken hoe je
make-up er uitziet.
Ik kan met volle overtuiging vertellen
dat Youngblood echt goed is voor je
huid en dat er absoluut geen slechte
stoffen inzitten die je huid bijvoorbeeld
uitdrogen zoals zinkoxide, talk, nano
oxide of titanium oxide.
Stralend weer naar huis!
Ik wil u ook graag overtuigen met mijn
enthousiasme! Heeft u een gevoelige
huid? Staat u open voor iets nieuws?
Of wilt u gewoon een keer een goed
advies? Het kan allemaal. Ik wil u laten
stralen, zekerder maken en goede tips
geven voor thuis.

verhaal met zich mee dragen waarom ze
zichzelf bijvoorbeeld vergeten zijn of toe zijn
aan een nieuwe start.
Het mooiste in iemand
naar voren halen
En het allermooiste vind ik het als mensen
onzeker over hun uiterlijk binnenkomen
en ze na de behandeling met meer
zelfvertrouwen weer naar huis gaan.
Met een paar veranderingen kan iemand
ontzettend opknappen en met opgeheven
hoofd weer naar buiten lopen.
Ik vind het echt super knap wat Karine voor
elkaar heeft gekregen in 25 jaar en heb daar
veel waardering en bewondering voor!!
Dus bij deze van harte gefeliciteerd Karine!!!
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Aan het begin van
mijn middelbare
schooltijd wist
ik dat ik kapster
wilde worden.
Op het Thomas
Instituut in
Den Bosch volg ik
mijn kappersopleiding en
daarna nog een
schoonheidsopleiding.
Op de leeftijd
van 16 jaar loop ik
als heel erg verlegen
stagiaire bij Savohs binnen.
Met een korte tussenpoos van twee jaar,
werk ik er ondertussen al heel wat jaren met
plezier en is er van mijn verlegenheid niets
meer over!
Werken bij Savohs betekent iedere keer
weer nieuwe dingen op je pad in de vorm
van trainingen.

Mooie strakke scheerlijn

• Samen met Karine ben ik naar SCHOREM
in Rotterdam geweest voor het scheren,
knippen en verzorgen van de baard!
• We werken sinds kort met een prachtig
nieuw make-up merk YOUNGBLOOD.
• Zelf ben ik gespecialiseerd in
MEDICEUTICALS. Een merk dat staat
voor het verminderen en/of oplossen van

Haarverlies
bij chemo | alopecia
mannen | maagverkleining
Heeft u last van haarverlies om wat voor
reden dan ook, Savohs wil u hier graag
in adviseren. Van kleine haarwerken met
lang of kort haar tot haarwerken voor
het hele hoofd.
U kunt altijd bij ons terecht voor een
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek
dat plaatsvindt in een daarvoor aparte
rustige ruimte in de kapsalon.
Doordat we gecertificeerd zijn als erkend
haarwerkspecialist heeft Savohs met
elke verzekeringsmaatschappij een
contract afgesloten voor het leveren van
haarwerken en verder alle bijbehorende
benodigdheden.
JOLANDA SIMONS komt in september
2016 voor een kappersbehandeling.
Jolanda’s haren vallen op dat moment
uit vanwege een chemokuur die ze
ondergaat voor eierstokkanker stadium
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hoofd(huid) en haarproblemen. We zijn
ook in het bezit van een zogeheten ‘scoop’.
Daarmee vergroten we de hoofdhuid
200 keer en kunnen we veel beter op
zoek naar de oorzaak en dus ook naar de
oplossing. Maar ook goed het verschil
laten zien wat met het blote oog niet altijd
waarneembaar is.

Waarom haarwerken bij Savohs?
Het is begonnen
met onze eigen
klanten die met
de vraag kwamen:
“Leveren jullie
ook haarwerken
voor mensen die
een chemokuur
krijgen?”.

Mensen blij maken

Sinds enige tijd ben ik ook de
back-up van Karine wat betreft
haarwerken. We vinden het erg
belangrijk dat er altijd iemand
aanwezig is met daarover de
juiste kennis. Ik zal me daar in de
toekomst dan ook meer op gaan richten.

CLAUDIA
Mediceuticals
Haarwerken
Heren knippen & scheren
Baardknippen
Ons streven is mensen blij maken met een
goede coupe, kleur of advies. Hoe mooi is
het dan, als we mensen ook kunnen helpen
op het moment dat ze hun haar verliezen?

Haarweetje
Wanneer u een medische
indicatie hebt om een
haarwerk aan te schaffen,
krijgt u bij uw zorgverzekeraar
meestal een tegemoetkoming
in de kosten. Wij helpen u bij
het verwerken
van deze declaratie.

Dat Savohs alweer 25 jaar bestaat zegt
genoeg? Daar mag Karine trots op zijn …
Ik ben het in ieder geval wel!
vier met uitzaaiing. Ze gebruikt tijdens de
behandeling een ijskap. Door deze koeling
van de hoofdhuid gaat er minder bloed
naar de haarwortels. Dit zorgt ervoor dat
er minder cytostatica in de haarvormende
cellen komen. Zo wordt de haargroei minder
beïnvloed.

Haarstukje dat niet opvalt

Nadat ik Jolanda heb geknipt, zie je wel
dat de haren bovenop haar hoofd erg dun
zijn geworden. Daarom kiezen we ervoor
om een klein haarstukje te gaan gebruiken
zodat haar haren bovenop wat voller zijn.
De haren aan de zij- en achterkant blijven
volledig haar eigen haren. Het stukje is goed
op kleur en vermengt zich met haar eigen
haar.
Helaas komt in december 2017 de ziekte
weer terug. Jolanda moet weer een kuur
ondergaan. Dit keer geen ijskap en gelukkig
ook geen haaruitval.
Juni 2018 krijgt ze de derde kuur, weer de
ijskap en geen haaruitval; heel fijn. Maart
2019 volgt ze een vierde kuur. Dit keer kiest
ze toch weer voor de ijskap, omdat de kans

op haaruitval – zoals bij de eerste kuur –
weer aanzienlijk is. Helaas, ondanks de
ijskap krijgt Jolanda toch weer haaruitval.
Gelukkig hadden we al een haarwerk
uitgezocht, zodat ze dat meteen kan
gebruiken.

Voor de
buitenwereld
niet ziek zijn
Ik wil Jolanda bijzonder bedanken dat ik
haar verhaal, inclusief de foto’s, in onze
krant mag plaatsen. Dit maakt het
zoveel makkelijker om over dit soort
behandelingen te vertellen. Om open en
eerlijk te laten zien wat voor iedereen
mogelijk is in dit soort verschrikkelijke
periodes van je leven. Ook dan is het
namelijk nog steeds fijn om mooi door
het leven te gaan, en ervoor te kiezen
om voor de buitenwereld even niet ziek
te zijn.

Als je dan je eigen
klanten NEE moet
verkopen, voelt dat niet
goed. Daarom ben ik vijf jaar geleden een
opleiding gaan volgen.

Vaste klanten
geen nee verkopen

Door het behalen van de opleiding zijn we
gecertificeerd door de ANKO.
Daarmee kunnen we de helpende hand
bieden aan mensen die een verwijzing van

•	De haarwerken van Savohs geven u
uw zelfvertrouwen terug;
•	Onze haarwerken zijn niet van echt te
onderscheiden;
•	We begeleiden het gehele proces in
een eigen aparte ruimte;
•	Haarwerken staan de eigen haargroei

de huisarts of specialist hebben.
Ik ben heel erg blij dat ik dat heb gedaan.
Nu behandelen we allerlei problemen
zoals alopecia bij dames, mannelijke
kaalheid bij vrouwen, haaruitval na een
maagverkleining of medicijngebruik,
mensen die op wat voor manier dan ook
dunner wordend haar krijgen.

Privacy

Achter in de zaak hebben we een aparte
behandelruimte speciaal voor haarwerken.
Daar kunnen we in alle rust ‘n één op één
behandeling geven of een gesprek voeren.
De kapsalon is dagelijks geopend, maar
omdat we in deze situatie privacy erg
belangrijk vinden, maken we graag vooraf
een afspraak met u. Dit kan zelfs buiten
openingstijden zijn.

savohs.nl/haarwerken
niet in de weg;
•	Geautoriseerde salon van
Mediceuticals;
• Wij verzorgen uw declaratie;
• Eventueel huisbezoek mogelijk;
•	Wij zijn aangesloten bij de ANKO
haarwerk specialist.

Een klant vertelt
Als ik me niet vergis, was Savohs een
jaar open toen ik voor mijn eerste
afspraak kwam. Meteen een goed
gevoel! Ik ben geboren in Rooi en
destijds woonde ik als student in
Eindhoven. Daar was het aanbod van
kapsalons natuurlijk groot, maar ik
koos voor een salon in mijn vertrouwde
dorp. Mijn zus ging er ook naar toe,
dus het zou wel goed zijn. Ik ging graag
naar die kapsalon met de vlotte en
vrolijke dames.
Omdat ik geen makkelijk haar (fijn,
kaarsrecht en futloos) heb, wordt
er tot op de dag van vandaag goed
meegedacht door Karine en haar
collega’s en krijg ik bruikbare tips en
advies. Inmiddels woon ik in Helmond
en iedere zeven/acht weken is het weer
tijd voor een ritje naar Savohs, altijd
weer een moment van ontspanning.
Mijn bruidskapsel en make-up is toch
wel een hoogtepunt geweest. Door
mijn korte haar en omdat ik vooral
‘mezelf wilde blijven’ had ik niet echt
een ander kapsel, maar een betere
haardag heb ik in mijn leven niet
gehad!
In al die jaren heb ik een keer moeten
afzeggen door ziekte, maar toen ik
12 jaar geleden dacht met een mooie
coupe in het kraambed te liggen, moest
ik ook afbellen omdat mijn dochter
anderhalve week te vroeg kwam.
Niet alleen ik ga op een dinsdagavond
naar Savohs, mijn broer ook en soms
zitten we toevallig tegelijkertijd in de
salon, superleuk om hem doordeweeks
te zien. Ook mijn man wist ik een
aantal jaar geleden te overtuigen om
iedere zes weken - op dinsdagavond een ritje naar Rooi te maken.
In al die jaren ben ik één keer
teruggekomen omdat het met kleuren
niet goed was gegaan. Eén belletje
en de volgende dag werd het zo goed
mogelijk ‘hersteld’.
Mooi om te zien en ervaren dat Karine
en haar team zichzelf continu blijven
ontwikkelen en de klanten steeds
meer kunnen bieden. Savohs staat
voor mij voor een perfecte combinatie
van professionaliteit en persoonlijke
aandacht.
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Anne Mediceuticals Shellac Bodytan
Brow treatment Social Media
Ik weet nog goed
hoe mijn interesse
voor het kappersvak ontstond.
Mijn poppen
waren als eerste
de klos en naarmate ik ouder
werd, ging ik ook
haren van vriendinnen krullen of
stijlen. Zo ben ik na een
snuffelstage in de kappersopleiding gerold.

MEDICEUTICALS
Unieke dermatologische producten die
het haar en de hoofdhuid in een optimale
conditie brengen en houden.
De producten van Mediceuticals zijn
geschikt bij overmatig haaruitval en
dunner wordend haar.

Inmiddels werk ik alweer een jaar bij Savohs,
waar ik me echt heb kunnen ontwikkelen en
in die korte periode veel geleerd heb.

Een lastig onderwerp:
hoofdhuidproblemen

Mijn interesse gaat uit naar haar- en
hoofdhuidproblemen. Die problemen
pak ik aan samen met de producten van
Mediceuticals.
Heeft u last van haaruitval, psoriasis,
eczeem, droge hoofdhuid, vette hoofdhuid
of roos, dan kunt u zonder schaamte of

MOOI, GEZOND HAAR BEGINT
MET EEN GEZONDE HOOFDHUID
Ook worden doeltreffende behandelmethoden aangeboden voor een
breed scala aan specifieke haar- en
hoofdhuidproblemen.
De producten van Mediceuticals worden
uitsluitend verkocht via daartoe
gecertificeerde salons, spa’s en
professionele haarklinieken. Na een
gedegen salon/producttraining zijn zij
toegerust om een juiste diagnose te
stellen en een op maat gesneden advies te
geven voor een juiste behandelmethode.

angst binnenstappen in een daarvoor apart
ingerichte ruimte in onze salon. Ik help meer
dan graag en zal er alles aan doen om de
gezondheid van uw hoofdhuid en haar te
verbeteren.
Om de ontwikkeling en de gezondheid van
de hoofdhuid en haar tijdens het proces
goed te kunnen volgen, werken wij met een
zogenaamde ‘scoop’. Deze scoop is een klein
apparaatje dat het haar en huid tot 200 keer
uitvergroot in beeld brengt.
Eventuele problemen kunnen we zo extra
goed zien en behandelen. Heeft u vragen of
wilt u gewoon een goed advies, u mag altijd
bellen of langskomen.

GHD KRULTANG
OF STIJLTANG
Deze tool bevat een keramische
heater die zich verwarmt tot 185° en
niet schadelijk is voor het haar.
Met GHD is het makkelijker
om het haar te stijlen en krullen.

Met dit absolute A merk
haal je pure kwaliteit in huis.
GHD staat voor GOOD HAIR DAY

Sinds de introductie van Mediceuticals
via Nederland in oktober 2010, groeit het
aantal tevreden gebruikers wereldwijd
explosief. Ook bij Savohs bereiken we
mooie resultaten met de producten van
Mediceuticals.

Bij deze behandeling wordt allereerst de
perfecte wenkbrauw aangemeten, de
kleur bepaald, uw wenkbrauwen worden
bijgewerkt met wax en tenslotte worden

Bij Savohs zijn we gespecialiseerd
in het verzorgen van een
totaalplaatje op het gebied van
haar en make-up.
Het is voor ons heel speciaal om
van dichtbij deze dag mee te
beleven en van alle ins en outs
op de hoogte te zijn.
Doordat we erg betrokken zijn
en altijd een intakegesprek in

plannen, krijgen we al snel een
goed beeld van de stijl die het
gaat worden voor de grote dag;
‘jullie bruiloft’. We passen hier
graag het totaalplaatje op aan en
leggen duidelijk uit wat de beste
opties zijn met betrekking tot,
haar jurk en make-up.
Ook voor mannen hebben we
een plan van aanpak en dit hoeft
zeker niet standaard te zijn.
Denk hierbij aan het trimmen of
scheren van de baard en het in
model brengen van de haren op
de dag zelf.

Totaalplaatje
op het gebied
van haar en make-up
De hele familie, vrienden en
kennissenkring is welkom bij
Savohs. We kunnen iedereen
voorzien van een mooi kapsel
met bijpassende make-up
en houden daarbij uiteraard
rekening met de wensen van het
bruidspaar.

De mooiste dag
van je leven

Onze missie is pas geslaagd als
iedereen straalt en geniet van
jullie bruiloft.

Haarweetje
Met een satijnen kussensloop raakt haar minder snel in de war.
Ideaal dus als u uw haar laat doen voor een feestje. Bij Savohs zijn verschillende kleuren verkrijgbaar.

De perfecte
wenkbrauw
voor jou
De perfecte wenkbrauw creëren, willen we
dat niet allemaal kunnen? Toch is dit nog
niet zo makkelijk. Past de vorm wel bij het
gezicht en maakt u ze niet te donker of juist
te licht met potlood of poeder? Bij Savohs
hebben we nu de perfecte oplossing voor
de perfecte wenkbrauwen gevonden! Het
mooie van deze techniek is dat u dat thuis
ook heel makkelijk voor elkaar krijgt.

Die heel bijzondere dag
waarvan iedereen
na jaren nog weet
wanneer het was,
waar het was,
hoe ze er uitzagen
en wat voor weer het was

JOYCE Bruiloft Feest Gala Metamorfose Festival Knippen Kleuren

de wenkbrauwen in vorm gebracht met de
producten.

de Brow Gels zodat deze de hele dag
gemodelleerd blijven.

Op basis van de meetpunten bepalen wij
welke van de vijf stencils geschikt is: dat
stencil is de perfecte wenkbrauw voor u.

Deze behandeling is ook heel geschikt
voor mensen die weinig tot geen
wenkbrauwhaartjes hebben en voor
mensen met chemotherapie. Door middel
van een speciale browprimer blijft het
wenkbrauwpoeder heel stevig zitten.
Het is een kwestie van eenmaal goed
‘opmeten’ en daarna kunt u iedere
dag in no time de perfecte wenkbrauw
creëren. Zo kunt u zonder of met weinig
wenkbrauwharen ook optimaal genieten.

Vervolgens wordt de wenkbrauw
ingekleurd met een Brow Powder. Voor
iedere haarkleur is er een passende kleur
Brow Powder. Daarna worden alle haartjes
die buiten het stencil vallen met speciale
wax en met een Tweezer verwijderd. We
fixeren de wenkbrauwen met een van

Het is alweer
14 jaar geleden
dat ik bij Savohs
terecht kwam
als stagiaire.
Anderhalf jaar
heb ik er met veel
plezier gewerkt
als leerling.
Na verschillende
werkplekken kwam
ik via mijn grootste hobby,
skiën, Karine weer tegen. Na een paar
dagen gezellig samen gefeest en geborreld
te hebben kwam de vraag: “Wil je na de
vakantie niet weer een keer op gesprek
komen.” We zijn samen gaan zitten maar ik
durfde toen de sprong nog niet te wagen.

Toch begon het wel een beetje te kriebelen!
Een jaar later heb ik in een opwelling Karine
gemaild. Er volgde een gesprek en een
maand later kon ik beginnen. Na acht jaar
weer terug op mijn vertrouwde honk. En dat
voelt goed!

plek. Ik vind het geweldig om de klant echt
een totaalplaatje te bieden ook op het
gebied van knippen en kleuren. Wat ben ik
trots als mijn klant helemaal tevreden en
zelfverzekerd de salon verlaten en klaar zijn
om te gaan stralen!

Jouw bijzondere dag

Trots als klant
tevreden is

Mijn specialiteit is het verzorgen van haren
tijdens de meest bijzondere dag: ‘jullie
bruiloft’. Door samen te sparren krijgen
we een goed beeld van welke kant jullie op
willen en voor welke stijl jullie gaan. Ik pas
hier heel graag het totaalplaatje op aan en
leg duidelijk uit wat de beste opties zijn met
betrekking tot haar, jurk en make-up.
Ook voor feest, gala, metamorfoses en
festival kapsels bent u bij mij op de juiste

Mocht u vragen hebben over de producten
van Kevin Murphy, in 2016 heb ik een
opleiding tot brandspecialist gevolgd en
weet hier alles van. Dit merk blijft me
verrassen, ze komen telkens weer met de
beste nieuwe innovatieve producten van
deze tijd op de markt.
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