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handboek voor beginners
Krullend haar wordt niet met 
een handboek meegeleverd

- daarom willen we de mensen met krullend 
haar helpen door een paar richtlijnen op te 
stellen. Deze kunnen helpen bij de 
haarfrustraties te verminderen met het wassen, 
conditioning en stylen van het haar.

Wat is de Curly Girl-methode?

De Curly Girl methode is officieel ontwikkeld 
door haarstylist Lorraine Massey.

Net als Lorraine wilt Fudge de tips en tricks, de 
dos & donts benadrukken op wat voor manier 
het beste uit de krul wordt gehaald.

Werkt de Curly -methode voor 
iedereen?

Helaas niet.

Iedereen heeft verschillende soorten krullen, 
maar we kunnen wel zeggen dat deze kennis 
zal helpen om het krullende haar gezonder en 
voller aan te laten voelen met minder pluis.

We kunnen hiermee enkele basisstappen 
meegeven om dit te bereiken, maar niet alle 
producten zullen bij ieder haartype het 
gewenste effect geven. Er zijn genoeg andere 
alternatieven die er uitgeprobeerd kunnen 
worden. 



haartypen: 
golvend, krullend of kroeshaar

golvend

krullend

COILY

Dit zijn haartypen die zich niet 
echt aan de regels houden. Er is 
misschien wel een combinatie van 
veel verschillende soorten krul in 
het haar.

Het betekent dat niet elke 
productcombinatie of styling 
regime voor iedereen hetzelfde 
werkt.

Andre Walker (haarspecialist) 
heeft de haartypes in categorieë n 
onderverdeeld. Dit maakt het 
makkelijker om te bepalen wat de 
beste producten en 
stylingmethodes zijn voor elk type 
haar.

Maar,  misschien zijn er wel 
meerdere haartypes op het hoofd.

Daarom heeft Fudge enkele 
eenvoudige, "algemene" regels 
opgesteld om de beste methoden 
voor ieder haartype te vinden.

Hier zijn 9 van de verschillende

Verschillende krullende 
haartypes om te helpen bij het 

uitwerken van het haar.



Krullend haar is haar dat 
beweegt in een 

cirkelvormige beweging.

Krullend haar heeft altijd meer vocht 
inbrengende producten nodig dan 
welk ander haartype dan ook.

WAAROM?

Het haar bestaat uit diverse texturen. 

De vorm van het haarzakje bepaalt het 
krulpatroon en ook de dikte van elk 
haar.

Hoe groter het haarzakje, des te dikker 
de haarschacht.

Een dikkere haarschacht heeft meer 
haarschubben die open staan waardoor 
het haar poreuzer is.

De vorm van de haarschacht bepaalt de 
mate van krul in het haar.

Hoe platter de haarschacht, hoe meer 
krul in het haar.

Krullend haar heeft ook een lagere 
capaciteit om vocht vast te houden.

Daardoor is krullend haar 
gemakkelijker te beschadigen.



.
Wat is het beste te vermijden

- Veelvuldig wassen met shampoo
- Hete styling apparatuur 
- Sulfaten
- Minerale olie
- Ruwe handdoeken om het haar te 

drogen
- Sterke producten met te veel alcoholen
- Verkeerde haar borstel

Overzicht

Liefde voor je krullen

- Sulfaatvrije shampoos & 
conditioners

- Leave-in Conditioners
- Plantaardige of etherische olie
- Microfiber handdoek/ of T-Shirt
- Alcoholvrije of lage alcohol 

stylingsproducten
- Droog shampoos

Hierover meer op de volgende pagina's



Gebruik sulfaat en parabenen vrije shampoos 
en conditioners voor het mild reinigen van 
krullend haar. 

Gebruik een goede droogshampoo/conditioner 
tussen de wasbeurten in om het openen van de 
haarschubben te minimaliseren. 

Borstel het krullende haar niet als het droog 
is. Gebruik een grove kam als de conditioner in het 
haar is aangebracht en werk van de punten naar 
de aanzet. 

Gebruik een handdoek met microvezels om 
ruwheid over het haar te voorkomen waardoor het 
meer kan gaan pluizen. Een oud zacht T-shirt 
werkt veel beter. 



Gebruik veganvriendelijke, plantaardige 
producten deze hebben een sterkere 
verwantschap met het haar die er voor zorgen 
dat het haar meer wordt geabsorbeerd en is 
beschermd.

Vermijd het gebruik van minerale olie     
deze kunnen het haar en de haarcellen van 
binnen teveel bedekken, daardoor kan de 
hoofdhuid minder goed ademen en is de kans op 
haaruitval groter.  

Gebruik plantaardige olie van goede 
kwaliteit in plaats van minerale olie; deze 
hebben een sterke aantrekkingskracht en 
absorberen in het haar in plaats van zich op te 
stapelen. 

Masseer het haar niet te intensief en te 
hardhandig tijdens het wassen,  door deze 
manier van wassen kan het klitten veroorzaken 
waardoor het haar meer gaat pluizen en 
kroezen. 



IS DIT WAAR?!!! 
Ja dat klopt. De lengtes en punten van het haar 

zijn poreuzer. Het aanbrengen van een 
conditioner helpt de porositeit gelijkmatig te 

verdelen voordat het wordt gewassen met een 
shampoo, dit helpt het haar te beschermen 

tegen de shampoo die de haarschubben te veel 
opent.

Er zijn twee manieren hoe je dit kunt 
doen

1 - Breng een leave-in conditioner (1 Shot) of 
conditioner aan op de lengtes en punten van 
het haar.                                                                                  
Kam het door en laat dit minimaal 10 minuten 
intrekken. Daarna  uitspoelen onder de douche 
en wassen zoals gewoonlijk.

2 - Maak het haar nat onder de douche. Breng 
conditioner aan op de lengtes en punten (spoel 
dit niet uit).  Was het haar alleen aan de 
wortels van het haar en laat de shampoo over 
de lengtes en punten glijden om te reinigen.                                                                 
Gebruik daarna nog een conditioner zoals 
gewenst. 

Step 1

Weinig tijd?



Gebruik voldoende conditioner voordat het 
haar goed wordt uitspoelt;
Lang en Krullend haar is droger en dorstiger, 
dus het heeft meer conditioner nodig. 
Concentreer vooral op de punten. 

Laat wat conditioner achter
Het is goed om wat conditioner in het haar 
achter te laten, het helpt voor extra vocht en 
stopt kroezen. Het haar drinkt het toch op. 

Ontklit van onder naar boven
Start met het kammen van het haar van punten 
naar de wortels toe. En begin van achter naar 
voren.

Doe regelmatig een vochtherstellende 
conditionerende behandeling
1 x per week voor dikker haar. Een snel 
douchemasker is beter geschikt voor wat fijner 
krullend haar. 

FUDGE CARE –
Krullende blondines: Clean Blonde Damage Rewind Violet Toning  
Shampoo & Conditioner 
Beschadigd krullen : Damage Rewind  Shampoo & Conditioner
Droge krullen: Luminizer Shampoo & Conditioner
Dunne krullen: Xpander Shampoo & Conditioner
Leave-In Conditioner:  1 Shot spray



Begin met een leave-in conditioner 
voordat er een styling product in het haar 
wordt gebruikt.

Start met het product met de lichtste 
fixatie en werk verder door met een 
eventuele sterkere fixatie. 

Gebruik voldoende product; als er een 
deel wordt overgeslagen wordt het 
pluizig.

Gebruik geen producten waar teveel 
alcohol in zit, producten met alcohol 
drogen krullend haar uit en dit creeert
pluis, het gaat meer kroezen en droogt 
uit.

Steek het haar ‘s nachts op om het in 
model te houden.  Gebruik een scrunchie 
of een sok in plaats van een rubber 
elastiekje.

Gebruik een satijnen kussenhoes; het 
haar glijdt over een satijnen hoes zo 
verminderd dit pluizend haar.



Gebruik geen sterke of plakkerige 
producten als het niet nodig is. 

Gebruik producten met volume alleen bij 
de aanzet gebruik zachte, soepele 
producten voor de punten. 

Probeer je haar zoveel mogelijk aan de 
lucht te laten drogen teveel hitte kan er 
voor zorgen dat de haarvezel wordt uitgezet 
waardoor het haar pluiziger word.

Gebruik een gemiddelde warmte en een 
lagere stand tijdens het drogen van het 
haar. 

Raak het haar niet teveel aan tijdens het 
natuurlijk stylen. Handen = pluizen. 

Zorg dat de aanzet goed droog is om sluik 
haar te voorkomen. 



GROOMING  
PUTY

XPANDER  
FOAM

VIOLET  
XPANDER

SALT  
SPRAY

ONE  
SHOT

PUSH IT UP  
BLOW DRY

NEW MATTE  HED
MOULDABLE

DRY  
SHAMPOO

SURF  
PASTE

FAT HED SHAPER ELEVATE  
POWDER

HAIR  
GUM

NEW AQUA  
SHINE SERUM

TEXTURE  
SPRAY SKYSCRAPER SKYSCRAPER  

EXTRA

HED  
SHINE

styling & finishing

BLOW-DRY 
AQUA 

PRIMER

CURL 
REVOLUTION 

MIST

XXL HAIR 
THICKENER

1-10 holdfactor

3                2              3               4                5             5               2              5              1  

3                        7                     5                              5                        6             10      

1                      8                        1                         4                        8                     1



Cocktailing producten                                   
Dit is wanneer een combinatie van 2 of 
meer producten in de handen wordt 
gemengd en vervolgens tegelijkertijd in 
het haar wordt verspreid.

Opstapeling van producten                                 
Dit is wanneer een product laagje voor 
laagje wordt aangebracht op het haar.

Gelaagde Cocktailing                                         
Cocktail twee of meerdere producten in 
de lengtes en punten en gebruik een 
ander product op de aanzet en  evt. een 
ander product om daarmee  af te 
werken.

Onthoud dat alle Fudge producten hoog 
geconcentreerd zijn! Er is dus niet een grote 

hoeveelheid product nodig. 



Begin altijd met een spray van One Shot Leave 
in behandeling voor het haar.

CURL RE VOLUTION MIST COCKTAILS  Deze 
worden toegevoegd aan elk ander PREP-product 
om de krulfactor te versterken.

Zachte krullen; Spray de One-Shot om de 
haarschubben te sluiten en brengt proteine en 
vocht aan in het haar.                                                     
Spray de Curl Revolution Mist in om de krul te 
versterken, het kroezen te verminderen en een 
gewichtloze lichte hold te creeren.

Groot golvend haar; meng de Curl Revolution 
Mist en Xpander foam (of voor blond haar Xpander 
foam violet.                                                                    
Spray eerst de Curl Revolution Mist in het haar en 
kam het door met een grove kam. Breng 
vervolgens Xpander Foam aan in de handpalmen 
en masseer dit van de aanzet tot de punten in. 
Dit voelt een beetje stug aan, afhankelijk van 
hoeveel Xpander-foam er wordt gebruikt.

Dikkere volle krullen; meng Curl Revolution-
Mist met de XXL Hair Thickener om de dikte van 
de krul te verdubbelen.                                                     
Voeg de XXL Hair Thickener toe in de handpalmen 
masseer dit in het haar van de aanzet tot de 
punten. Spuit vervolgens de Curl Revolution-mist 
er overheen en fohn het met een diffuser om de 
XXL Hair Thickener te activeren. (voeg voor extra 
Hold Xpander foam toe aan de cocktail).



Gestyled  Krullen; Cocktail de Grooming 
Putty samen met de Curl Revolution Mist 
voor een krul met definitie, zo blijft de krul 
mooi bij elkaar.                                                   
Spray eerst in de Curl Revolution door het 
haar en dan een gemiddelde hoeveelheid 
Grooming Putty.  Masseer dit in de handen 
en breng dit aan op over het gehele haar van 
aanzet tot punt. Style het haar zoals dit 
normaal wordt gedaan met of zonder 
warmte.

Beach Krullen; Laag voor laag gebruik Curl 
Revolution Mist, Salt Spray en Surf Paste. 
Spray de Curl Mist en Salt Spray samen in de 
handen en verdeeld dit gelijkmatig door het 
haar. Verwarm vervolgens de Surf Paste in 
de handen en masseer dit zachtjes in de 
lengtes en punten.

Extra volume: Voor extra volume kan er 
meer volume ontstaan, door meer aandacht 
te geven bij de aanzet voor het stylen of erna. 

Voor het fohnen ’ Spray in de Push it up 
Blow-dry Spray bij de haarwortels, neem 
afdelingen van 3 cm en spray dit direct op de 
aanzet voor extra volume.

Na het fohnen ’ Wanneer het haar helemaal 
droog is gebruik dan de Elevate Powder op 
de haarwortels. Neem een afdeling van 3 cm 
en breng dit rechtstreeks direct aan op de 
wortels dit zorgt voor dikker haar met extra 
volume !!!!



Maak het haar nat onder de douche. Breng 
conditioner aan op de lengtes en punten. 
Spoel dit niet uit. 

Was het haar alleen bij de haarwortels en 
laat de shampoo over de lengtes en punten 
glijden om te kunnen reinigen. Uitspoelen 
shampoo & conditioner.

Conditioneer het haar opnieuw en gebruik 
deze keer meer product om de lengtes en 
punten te verzadigen.

Het uitspoelen van de conditioner is 
optioneel. Voor dikkere krullen is het altijd 
goed om er wat in te laten.

Wikkel het haar in een microvezeldoek of T-
shirt om een deel van het water op te nemen.

Breng een hoeveelheid van uw "Fudge Curly 
Cocktail" aan op het haar en laat dit aan de 
lucht drogen. Er kan ook een diffuser op en 
lage stand en snelheid gebruikt worden en 
gebruik ook niet teveel hitte. 

Stap 1 -condition

Stap 2 -shampoo

Stap 3 –condition 

Stap 4-uitspoelen

Stap 5 -drogen

Stap 6 -stylen



Hoe vaak was je het haar? (  ) Dagelijks      (  )  3 x per week     (  ) 2 x per week      (  ) 

anders 

Gebruik je Conditioner? (Ja)   (Nee)          Als het antwoord ja is,  hoe vaak? 

weet je de alternatieven?

Wat vind je van het haar?

Hoe vaak fohn je het haar?    

Welke producten gebruik je momenteel?  

Gebruik je een stijltang?

Hou je van volume?        

Hoe wil je dat het product aanvoelt?

Houd je van glans of geen glans?

Staat je open voor vrijblijvend advies? 

Aanbevelingen voor verzorging

Xpander Shampoo                (    )                       Xpander Conditioner                  (   )
Damage Rewind Shampoo  (    )                      Damage Rewind Conditioner    (   )
Luminizer Shampoo             (    )                       Luminizer Conditioner               (   )

Time Machine top Lock             (   )
Clean Blonde Damage Rewind Shampoo      (   )
Clean Blonde Damage Rewind Conditioner (   )

Aanbevelingen  voor Styling

PREP SCULPT                                      FINISH 
One Shot Surf Paste      Aqua Shine Serum   
Blow dry Aqua Primer     Fat Hed       Texture Spray           
Curl Revolution Mist                    Matte Hed Mouldable Dry Shampoo          
XXL Hair Thickener                      Shaper                     Skyscraper               
Grooming Putty Elevate Powder                         Head shine               
Xpander Foam Hair Gum                       
Violet Xpander Foam          
Violet Xpander Foam          
Salt Spray                             
Push it up Blow Dry Spray 

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
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Om dit handboek af te maken, 
wilt Fudge je erop wijzen dat er een 
paar dingen zijn om te onthouden;

Praat met uw professionele kapper 
om een recept te maken voor uw 
haar- hoofdhuid- en type krul.

Als iets niet werkt, vraag dan of de 
toepassingsmethode veranderd kan 
worden wat een beter resultaat 
oplevert. Of verander een van de 
producten. Het kan namelijk zijn dat 
je het product gewoon niet lekker 
vindt en iets anders wilt proberen.

Onthoud dat dit is om te helpen 
gezondere krullen te krijgen met 
minder pluis en meer FLAIR.

We hopen dat deze tips hebben 
geholpen.

Voor vragen kunt u ons mailen op 
info@people4.nl
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