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Perfect Hair Hairextensions
Wanneer je kiest voor Perfect Hair hairextensions, dan kies je voor de beste kwaliteit. De haren 
die exclusief geselecteerd worden voor Perfect Hair bestaan uit 100% virgin remy hair & voldoen 
aan de hoogste kwaliteitseisen. Wat Perfect Hair hairextensions dan nu net anders maakt dan alle 
andere merken? Al onze hairextensions worden beschermd met een exclusieve zijde= coating. Door 
het gebruik van deze luxueuze coating hebben onze hairextensions een waanzinnige soepele zachtheid, 
zijdezacht. Bovendien zijn onze Diamond Series hairextensions dubble drawn, volle haren van wortel 

tot punt, voor de meest perfecte glamoureuze look ooit.
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Gold Series
keratine hairextensions 

Diamond Series 
keratine hairextensions

• A klasse hairextensions
• 100% luchtdoorlatende 

bonding
• virgin remy hair
• single drawn
• zijde coating
• beschikbaar in 30, 45 & 

60cm
• verpakt per 25stuks
• kunnen gekleurd worden
• kunnen niet gebleached 

worden

• A+ klasse hairextensions
• 100% luchtdoorlatende 

bonding
• virgin remy baby cuticle hair
• dubble drawn
• zijde coating
• beschikbaar in 30, 45 & 

60cm
• verpakt per 25stuks
• kunnen gekleurd worden
• kunnen gebleached worden
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• A klasse hairextensions
• 100% luchtdoorlatende 

clips 
• virgin remy hair
• double drawn 
• zijde coating
• beschikbaar in 55cm
• beschikbaar in      

120gram (5banden) 
240gram (10banden) 
360gram (15banden)

• clip-ins reeds bevestigd
• kunnen gekleurd worden
• kunnen niet gebleached 

worden

Clip-in hairextensions  



Perfect Hair bestaat uit een ruim aanbod hairextensions. Onze Gold Series 
keratine hairextensions (aangeduid met een    ) zijn beschikbaar voor 
iedereen via onze Perfect Shop, net evenals onze clip in hairextensions 
(aangeduid met een      ). Onze Diamond Series keratine hairextensions 
(aangeduid met een     ) is onze exclusieve hairextensionlijn enkel 
beschikbaar voor officieel erkende Perfect Partner salons. 

Interesse om Perfect Partner te worden?  
       

Bij Perfect Hair zijn de kleuren van onze hairextensions niet vernoemd naar cijfers. Cijfers zijn zo betekenisloos. 
Onze hairextensionkleuren werden daarom vernoemd naar vrouwennamen, echte vrouwen, gekend om hun 

#perfecthair.

info@perfecthair.be

Gold Series
Keratine

30 cm 45 cm 60 cm

€ 24,50 €29,50 €42,50

Diamond series  

Keratine

30 cm 45 cm 60 cm

prijs op aanvraag

Enkel verkrijgbaar voor Perfect Partners
Wanneer je kiest voor Perfect Hair, dan kies je voor de beste kwaliteit. Daarom zijn onze Diamond Series 

hairextensions enkel verkrijgbaar via onze #PerfectPartners, de beste salons opgeleid door Perfect Hair zelf & 
gespecialiseerd in het professioneel plaatsen van hairextensions.

Onze #PerfectPartner salons kan je terugvinden op onze webiste www.perfecthair.be
Ook interesse om #PerfectPartner te worden?           

         info@perfecthair.be
       

Clip ins 

120 gr 240 gr 360 gr

€159,95 €299,00 €440,00

* Prijzen exclusief BTW





Professionele A klasse hairextensions voor glamoureuze ladies

Ontdek Perfect Hair


