INFORMATIE 2013
SINT NICOLAAS - ZWARTE PIET

Er zijn 2 soorten baardstellen.
1 SYNTHETISCH HAAR.
2 ECHTHAAR van buffel of yak haar.
In beide soorten is er veel kwaliteit verschil.
Belangrijk is:
a, kunt U er fatsoenlijk mee voor de dag komen,
b, kan het baardstel worden gereinigd.
Globaal genomen kunt U met een baardstel tot
€ 100,00 NIET fatsoenlijk op een school
o.i.d. verschijnen. Ook kunnen die NIET of
SLECHT worden gereinigd.
Wij reinigen geen baardstellen die slecht zijn onderhouden of van een inferieure kwaliteit.

BAARDSTEL VAN SYNTHETISCH HAAR.
De nrs 45 en 60 zijn goede baardstellen die goed gereinigd en gemodelleerd kunnen worden.
Een complete set bestaat uit: een volle pruik met een lange baard en een hand geïmplanteerde snor.
De baard is op een lap gemaakt. Het voordeel hiervan is dat we korter haar kunnen verwerken waardoor de krul
en het model beter houdbaar is. Bovendien wordt de baard beter beschermd tegen klitten.
De baard heeft een kinstuk zodat de pasvorm goed is.
BAARDSTEL VAN YAK- en BUFFELHAAR.
Buffelharen stellen zijn de mooiste baardstellen voor Sint. Er zijn diverse kwaliteiten.
Het langste en mooiste buffelhaar komt van de buik van de buffel. Yakhaar is dikker en stug, maar is goed
geschikt voor een compleet baardstel. Kleuren kunnen per baardstel verschillen.
Om de prijs te drukken kan de bovenkant van de pruik niet of heel dun worden behaard.
De snor is handgeïmplanteerd.
Yak- en buffelharen stellen kunnen alleen door een vakman worden gereinigd. Soms is een kleurcorrectie nodig.
Een Super kwaliteit buffelharen baardstel kan geheel naar wens en op maat worden gemaakt.
Belangrijk;
De nieuwe baardstellen worden door ons zeer professioneel opgekamd en volledig voor u in model gebracht aan
u geleverd in een stevige kartonnen doos. (Dus niet onopgekamd in een klein plastic zakje.)
Klaar voor gebruik! Uw Sint ziet er picobello uit.

Bezoek onze webshop:

capellekappersshop.nl

CAPELLE HAARWERKEN levert zeer goede professionele schminken, van Nederlands fabrikaat.
Deze schmink is ongeparfumeerd, gluten- en parabenenvrij en bevat geen chemische conserveringsmiddelen.

PER 3 STUKS* ALTIJD 10% KORTING ( 3* dezelfde produkten)

Er zijn 3 soorten schminken:
WATER MAKE-UP is schmink op een water basis. Deze make-up is snel en zeer eenvoudig aan te brengen met
een vochtig sponsje op een schone huid. De make-up is snel te verwijderen met water en zeep (niet met
afschmink of reinigingsdoekjes!). De make-up geeft niet af nadat het is gedroogd (15 sec.). Bij sterk transpireren
kan de make-up doorlopen en afgeven. Water make-up is bijzonder geschikt voor Piet maar niet voor Sint. Wij
raden voor Piet kleurnummer donkerbruin 1001 aan. Wilt U zwart dan neemt U zwart 101.
CRÈME MAKE-UP is schmink op een vet basis. Zeer mooie natuur huidskleuren waarmee U als het ware kunt
schilderen. Kleuren zijn met elkaar te mengen. Opbrengen met een sponsje. Om glimmen en afgeven te
voorkomen moet deze make-up worden afgepoederd met transparantpoeder. Crème make-up kan moeilijk
worden afgewassen, daarom afschminken met ''afschmink''. Deze afschmink lost de make-up op. Daarna
afwassen met water en zeep. De make-up kan erg goed tegen transpiratie en is zeer geschikt voor Sint.
CAKE MAKE-UP, wordt zeer veel gebruikt. Het werkt snel met een vochtig sponsje. Droogt snel dus u kunt
lekker snel werken. Blijft goed zitten, ook bij warme, vochtige omstandigheden. Geeft niet af, loopt niet door.
Cake make-up hoeft U niet af te poederen. Verwijderen met een vette zeep of afschmink. Geschikt voor Sint en
is ideaal voor Piet. Zwarte Piet: kleurnummer: zwartbruin 1001, warmbruin N3 (Wij raden u deze kleur aan. N3
is lichter dan de 1001, de piet komt vriendelijker over maar pas op, deze is wel sneller herkenbaar), zwart 101.
Sinterklaas: kleurnummer 1002
Mastix is een huidlijm waarmee U de wolcrepe/snor kunt plakken op uw huid. Er zijn diverse soorten mastix. De
meest prettige is de mastix-extra. Er mag NOOIT mastix in het baardstel komen. Verwijderen met mastix
remover. Water oplosbare mastix irriteert het minst maar lost op bij sterk transpireren!
Het goed bevestigen van het baardstel gaat ook erg goed met dubbelzijdige toupettape. Deze is bij ons altijd
verkrijgbaar. Doosje 36 strips € 7,80. Ook strips per stuk verkrijgbaar € 0,50 p/s.
De pruik van Sint of Piet kan aan het eigen haar geclipst worden met een clipion. Dit klemkammetje wordt in de
pruik genaaid en wordt in het eigen haar geschoven en dichtgeklikt. Muurvast! Prijs per stuk € 2,25 zwart, bruin of
blank)
PRIJSLIJST incl BTW
PER 3 STUKS* ALTIJD 10% KORTING ( 3* dezelfde produkten )
Water make-up
15 ml (voor 3 a 4 Pieten)
4.90
Crème make-up
15 ml
6.10
Water make-up
25 ml
7.35
Water make-up
60 ml
12.70
Crème make-up
60 ml
13.20
Cake make-up
40 ml
11.70
Sintpalet creme make-up, 4 kleuren 7,5 ml
19.00
Transparantpoeder, pot 20 gram
6.60
Transparantpoeder, pot 60 gram
8.65
Afschmink, pot
300 ml
10.15
Wolcrepe per
10 cm
2.00
Mastix 10 ml (mastix-extra of wateroplosbare mastix
4.60
Mastix 80 ml (mastix extra of wateroplosbare mastix)
11.70
Mastix Remover, 100 ml
5.30
Make-up Potlood
3.55
Spons Latex, 4 stuks
3.75
Spons, rond
0.65
Lipstick, 3,5 gram
7.65
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BAARDSTELLEN:
Synthetisch haar:
Sint 369, eenvoudig model compleet met machinale snor
89,00
Sint 45 synthetisch haar met volle pruik / handgeimpl snor.
210.00
Sint 60 synthetisch haar met volle pruik / handgeimpl snor
225.00
Sint SMM-79 baardlengte 60 cm synth. met kaalkop, eigen ontwerp CHW
215.00
Buffelhaar:
Buffelhaar Superkwaliteit , volledig naar maat en wens gemaakt, maatwerk v/a 1095,00
e
Buffelhaar 1 kwal, licht behaarde pruik, volledig handgeimplanteerd
895.00
Buffelhaar 2e kwal, licht behaarde pruik, volledig handgeimplanteerd
795,00
Buffelhaar 3e kwal, ruw yakhaar compleet met handgeimplanteerde snor
495,00
Wenkbrauwen, synthetisch
Wenkbrauwen SMM792-1, synthetisch

19.95
19.95

Snor Buffel
Snor synthetisch haar

69.00
24.95

vanaf
vanaf

Kerstman baardstel, synthetisch haar, korte ronde baard, sterk gekruld

195.00

Reinigen baardstel (mits goede kwaliteit, zonder meerwerk) na 1 oktober
Reinigen baardstel vroegboekkorting (brengen tussen januari en oktober)
Meerwerk volgens prijsopgave.
PIETENPRUIK,
nr1 - 12050
Eenvoudig meest verkocht model in 2 maten
nr1b–12035
Eenvoudig met rekbaar montuur
nr2 - 903
Goede kwaliteit
nr3 - 905
De enige echte goede afropruik
nr4 - 929
Goede kwaliteit
nr5 - Fiffi
Goede kwaliteit (Fifi)
DIVERSEN
Sint Nicolaas pak, compleet, goede kwaliteit, maat 50/52/54
Staf Sint Nicolaas, koper, 2 delig
Pietenpak, fluweel. 1e kwaliteit zwart/rood rood/zwart diverse maten
Pietencol, zwart
Pietenkraag, papier
Pietenkraag, katoen
Pietenkraag trevira
Oorringen, goudkleur met clipsluiting
Ring voor Sint
Handschoenen Sint, wit katoen, M-L-XL-XXL
Handschoenen Piet, zwart stretch 40 cm. XL - XXL
Veer, floss 40 cm diverse kleuren
Kleurspray voor haar zwart en zilver (voor Sint) spuitbus
Pak voor Kerstman/vrouw op aanvraag
SCHMINKEN SINT NICOLAAS
Als basiskleur neemt U kleurnummer 1002 creme of cake make-up.
Als de Sint van nature een ‘karakteristieke kop’ heeft is een klein
beetje cake make-up vaak al meer dan voldoende. Aanbrengen met
een (vochtig) sponsje en penseel alleen op zichtbare deel van het
gezicht. Met schaduwkleuren maakt U de Sint wat ouder ( Zie foto).
Hoe jonger de acteur is, hoe meer U moet beschaduwen.
Oudere acteurs hebben aan kleur 1002 meestal voldoende. Wilt U
beschaduwen dan brengt U iets donker aan op de zachte delen van
het gezicht (slapen-wangen-ogen-neusvleugels) Op de harde delen
brengt U wit aan (jukbeen-voorhoofd-neusbot-kin)

89.00
69.00

9.95
17.50
59.00
89.00
59.00
79.00

vanaf
vanaf

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
4,95
1.95
3.95
4,95
2.95
3.95
2,95
3.95
2,45
10,95

De schaduwkleuren moeten iets vloeien. Dit doet U met uw vingers
of penseel. De donkere schaduwkleur vooral niet overdrijven, want
een Sint moet er oud maar vooral vriendelijk uitzien.
Wenkbrauwen maakt U van uitgeplozen wolcrepe, kleur wit of geel/wit. Dit plakt U met de mastix Met wolcrepe
werkt U ook de randen van de snor en baard weg. U zet eerst een streep mastix op de huid en daarna plakt U de
wolcrepe. De baard en snor kunt U ook plakken met mastix. Plak eerst een randje leukoplast of toupettape in de
baard en achter de snor. Hierop brengt U de mastix aan. Vervolgens drukt U de baard /snor goed tegen de huid.
ZORG ERVOOR DAT ER GEEN MASTIX IN HET BAARDSTEL KOMT!!!!!
Na afloop maakt U de randen van het baardstel vetvrij. Zonodig een synthetisch stel reinigen met shampoo en
crème voor synthetisch haar. Een buffel baardstel NOOIT zelf reinigen. Een synthetisch haren stel NOOIT zelf
inkrullen. Gebruik geen föhn of krul-ijzer. De baardstellen borstelen met een spijkerborstel, opkammen met
dezelfde borstel of grove kam. U mag touperen maar niet te sterk.
Het goed bevestigen van het baardstel gaat ook erg goed met dubbelzijdige toupettape. Deze is bij ons altijd
verkrijgbaar. Doosje 36 strips € 7,80. Ook strips per stuk verkrijgbaar € 0,50 p/s.
De pruik van Sint of Piet kan aan het eigen haar geclipst worden met een clipion. Dit klemkammetje wordt in de
pruik genaaid en wordt in het eigen haar geschoven en dichtgeklikt. Muurvast! Prijs per stuk € 2,25 zwart, bruin of
blank)
SCHMINKEN ZWARTE PIET
Wij raden iedereen aan om Zwarte Piet DONKER BRUIN te schminken. Dit maakt
de Zwarte Piet vriendelijker maar ook wel iets meer herkenbaar.
Wij raden voor Piet watermake-up kleurnummer 1001 (licht bruin) aan of
cake 1001 (zwartbruin), N3 (warmbruin).
Wilt U zwart dan neemt U kleurnummer 101 (zwart).
Voor de lippen gebruikt U lipstick kleurnummer 5.1 of 5.5.
Neem geen water make-up voor de lippen, want dat likt/zoent U er zo af.
Met een penseel omrandt U de ogen en lippen. Uw ogen dicht houden tot de
make-up is opgedroogd. De lippen moeten schoon blijven. De rest invullen met een
vochtig sponsje. De wenkbrauwen, eigen haar en de bakkebaarden kunt U kleuren
met water/cake make-up. Dit brengt U op met een vochtige tandenborstel. Gebruik
voor de lippen een roodmarter lippenpenseel.
Uw eigen haar maakt U plat (m.b.v. gel) of een kousje (verkrijgbaar bij Capelle)
De pruik steekt U eventueel vast met schuifjes of speciale clips (€ 2,25 p/s)
De meest verkochte Pietenpruik is eenvoudig en goedkoop, maar goed geschikt
voor dit doel. U brengt het in model met uw vingers en een afro-kam.
Binnenstebuiten wassen in een theedoek, kussensloop of een lingeriezakje in de
wasmachine. Er zijn ook betere pruiken die langer mee gaan en beter zijn te
onderhouden. Let wel op de maat van het montuur.
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 17.30 uur
gesloten

Adres:
Nachtegaalstraat 67, 8011 BV Zwolle
Telefoon: 038 - 4 21 82 99
Email:
info@capelle-haarwerken.nl
Webshop:
capellekappersshop.nl
Porto adm. kosten € 5,25 / Porto/rembourskosten € 17,50
Alle prijzen zijn van 2013 incl. btw., prijzen onder voorbehoud.
Leveringsvoorwaarden ged. KvK 05024833

