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Hairtalk is het toonaangevende systeem voor haarverlenging 

en haarverdikking. Hairtalk biedt de flexibiliteit om elke hair 

extension perfect aan te passen naar de speciale wensen van 

de klant. Combineer hairtalk Original, Petite, Mini en de ‘Plus’-

varianten en creëer keer op keer een sublieme look.

Een gecertificeerde hairtalk specialist kan binnen één uur de 

ultradunne, waterafstotende en flexibele tape-extensions met 

100% Indisch remi natuurhaar van een premium kwaliteit 

aanbrengen. Het resultaat zijn onopvallende, comfortabele en 

naadloos aangebrachte hair extensions die perfect en onzichtbaar 

met het eigen haar van de klant samenvoegen. 

Na twee tot drie maanden kunnen de extensions eenvoudig en 

haarvriendelijk worden verwijderd met behulp van een speciale 

spray-oplossing: hairtalk Solvent, waarna de extensions direct 

en snel weer bij de wortel kunnen worden ingezet. Daarmee zijn 

hairtalk Extensions herbruikbaar en dus voordelig in het gebruik. 

De kleine, handige verpakkingen bieden artistieke vrijheid en 

veelzijdigheid in het creëren van kleur en stijl. Met de hairtalk 

methode kunnen op basis van de 22 natuur – en blondtinten 

meer dan 400 kleurcombinaties worden gerealiseerd.

Hairtalk Hair Extensions zijn verkrijgbaar in 6 verschillende 

kwaliteiten en 4 verschillende lengtes. Het hairtalk systeem biedt 

daarmee de ultieme flexibiliteit met tape-in extensions.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Welkom bij hairtalk.

haarlengtegids

30 cm
Valt tot net onder de schouder

40 cm
Valt tot op de bovenrug – midden 

van de rug

50 cm
Valt tot op midden van de rug – 

tot aan onderrug

60 cm
Valt tot net boven de heup

welkom
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hairtalk Original

HT100 - 30 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT101 - 40 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, root - & ombré kleuren
HT102 - 50 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, root - & ombré kleuren
HT103 - 60 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten
HT130 - 30 cm | 2 strips   | Sample Pack (kleur 23)

Hairtalk Original Extensions zijn beschikbaar in verpakkingen van 20 haarstrips 

en dus goed voor 10 complete extensions. Deze strips met een afmeting van 

4 cm x 9 mm zijn vooral geschikt om meer lengte, volume en/of kleur toe te 

voegen in die delen van het haar welke volledige verdekking bieden, zoals 

bijvoorbeeld op de achterzijde van het hoofd. Zie het bovenstaande schema 

voor aanbevolen plaatsing van hairtalk Original.

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 30 • 33 • 55 • 130
• 135 • 144 • 613

Root kleuren:
55/4 R • 7/4 R • 23/6R • 25/8 R • 613/18 R 

Ombré kleuren:
4/144 OM • 5/28 OM • 8/23 OM • 18/25 OM • 23/613 OM • 33/27 OM
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original

ware grootte

23

14-16 / 40

    4 cm

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Partial Packs
HT104 - 30 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten 
HT105 - 40 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten 
HT106 - 50 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten

De partial pack van hairtalk Original bevat 12 haarstrips (in plaats van 20) voor 

het geval minder extensions nodig zijn om de benodigde look te creëren. 

Deze verpakkingsvorm is echter met name bedoeld om gemakkelijk hairtalk 

Original en Original Plus te kunnen combineren voor een nog natuurlijker 

resultaat. 

Met één partial pack kunnen 6 complete extensions worden geplaatst of 12 

complete extensions indien er sprake is van een combinatie met hairtalk 

Original Plus.

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 30 • 33 • 55 • 130 
• 135 • 144 • 613

partial packs

ware grootte

  3

14-16 / 40

     4 cm

geadviseerde plaatsing



hairtalk Original Plus

HT107 - 30 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT108 - 40 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT109 - 50 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren

Dankzij een zorgvuldig en nauwkeurig productieproces zijn de hairtalk 

Original Plus Extensions een uiterst getrouwe kopie van de natuurlijke 

uitgroei van het haar uit de hoofdhuid. Door gebruik te maken van een 

fijne naald wordt elke individuele haar met de hand in de transparante, 

zelfklevende basis gestoken. Deze innovatieve technologie garandeert 

glanzende en natuurlijk ogende extensions met de juiste groeirichting, en 

dus een naadloos samengaan met het eigen haar. Original Plus Extensions 

zijn bedoeld om te worden gecombineerd met de Original Extensions uit 

de partial packs, waarbij de Original Plus haarstrip boven wordt geplaatst 

en de Original haarstrip onder. Original Plus Extensions zijn verpakt per 12 

haarstrips in combinatie met hairtalk Original zijn dus 12 complete extensions 

te realiseren. 

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 30 • 33 • 55 • 130 
• 135 • 144 • 613

Root kleuren:
55/4 R • 7/4 R • 23/6R • 25/8 R • 613/18 R 
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original plus

ware grootte

33

14-16 / 40

    4 cm

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Petite

HT110 - 30 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten 
HT111 - 40 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root - & ombré kleuren
HT112 - 50 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root - & ombré kleuren
HT113 - 60 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten
HT131 - 30 cm |   2 strips | Sample Pack (kleur 7 & 23)

Deze ultradunne extensions zijn slecht 3 cm x 7 mm groot en zijn dus een 

slag kleiner dan de Original en daardoor nog naadlozer en onopvallender 

te plaatsen. De vlakke, flexibele en tegelijkertijd vormvaste verbindingen, 

voegen perfect samen met het eigen haar. Hairtalk Petite Extensions zijn 

door de unieke wijze van aanbrengen en verwijderen absoluut haarvriendelijk 

en overal te plaatsen. Hairtalk Petite is verkrijgbaar in een verpakking van 

12 haarstrips. Dit staat gelijk met 6 complete extensions of 12 complete 

extensions indien gecombineerd met Petite Plus. Zie het bovenstaande 

schema voor aanbevolen plaatsing van hairtalk Petite.

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 • 28 • 30 • 33 • 55 • 130 
• 135 • 144 • 613

Root kleuren:
55/4 R • 7/4 R • 23/6 R • 25/8 R • 613/18 R

Ombré kleuren:
4/144 OM • 5/28 OM •  8/23 OM • 18/25 OM • 23/613 OM • 33/27 OM

petite

ware grootte

  4

14-16 / 40

     3 cm

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Petite Plus

HT120 - 30 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT121 - 40 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT122 - 50 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten, root kleuren
HT123 - 60 cm | 12 strips | natuur- en blond tinten
HT132 - 30 cm |   2 strips | Sample Pack (kleur 7 & 23)

Hairtalk Petite Plus Extensions zijn een uiterst getrouwe kopie van de 

natuurlijke uitgroei van het haar uit de hoofdhuid. Door gebruik te maken van 

een fijne naald wordt elke individuele haar met de hand in de transparante, 

zelfklevende basis gestoken. Deze innovatieve technologie wordt bij alle 

Plus extensions toegepast. Hairtalk Petite gecombineerd met Petite Plus zijn 

ideaal voor plaatsing bij de slaap, aan de bovenkant van het hoofd en op 

andere kwetsbare plekken. Met name geschikt voor fijn of dunner wordend 

haar. Petite Plus extensions zijn verpakt per 12 haarstrips, in combinatie met 

hairtalk Petite zijn dus 12 complete extensions te realiseren. Hierbij wordt de 

Petite Plus haarstrip boven geplaatst en de Petite haarstrip onder. 

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 •  28 • 30 • 33 • 55 •130 
• 135 • 144 • 613

Root kleuren:
55/4 R • 7/4 R • 23/6 R • 25/8 R • 613/18 R

petite plus

13 ⁄16“ / 2cm

ware grootte

24

14-16 / 40

     3 cm

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Mini

HT114 - 30 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, fun - & pastel kleuren
HT115 - 40 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, fun - & pastel kleuren
HT116 - 50 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten, fun - & pastel kleuren

Deze 1 cm x 9 mm kleine extensions hebben de kleinste afmeting in het 

hairtalk assortiment en zijn daardoor overal volledig onzichtbaar te verwerken. 

Deze baanbrekende extensions combineren de technologie van onze tape-

in methode met de traditionele maatvoering van de bonded extensions 

en bieden daarmee een haarvriendelijke streng voor streng optie. Om de 

integriteit van het eigen haar te behouden, wordt geadviseerd hairtalk Mini 

Extensions na 6 tot 8 weken gebruik te vervangen door nieuwe extensions 

(Mini’s zijn niet herplaatsbaar). Één verpakking van 20 strips is goed voor 

10 complete extensions. Zie het bovenstaande schema voor aanbevolen 

plaatsing van hairtalk Mini.

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 •  28 • 30 • 33 • 55 • 
130 • 135 • 144 • 613

Fun kleuren: 
HB11 Turquoise • HB13 Ocean Blue •  HB17 Hot Pink •  HB19 Red • 
HB23 Lila • HB25 Purple

Pastel kleuren:
HB27 Lavender • HB29 Soft Peach • HB31 Buttercream

mini

   1 cm

ware grootte

Pattern: Bodywave
Length: 14”-16” / 40cm

Color: 23

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Mini Plus

HT117 - 30 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten 
HT118 - 40 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten
HT119 - 50 cm | 20 strips | natuur- en blond tinten

De combinatie van de afmeting van hairtalk Mini en de technologie achter 

de hairtalk Plus Extensions zorgt voor onzichtbare extensions. Daardoor 

kan met de hairtalk Mini Extensions de ultiem discrete, natuurlijke, high-

end kwaliteit tape-in haarverlenging worden gerealiseerd. Hairtalk Mini 

Plus is bedoeld voor een combinatie met hairtalk Mini. Hairtalk Mini Plus is 

beschikbaar per verpakking van 20 haarstrips. Hiermee kunnen 20 complete 

extensions worden geplaatst in combinatie met hairtalk Mini. Hierbij wordt 

de Mini Plus haarstrip boven geplaatst en de Mini haarstrip onder. 

Natuur- en blond tinten: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 18 • 20 • 23 • 24 • 25 • 27 •  28 • 30 • 33 • 55 • 
130 • 135 • 144 • 613

mini plus

    1cm

ware grootte

Pattern: Bodywave

Length: 14”-16” / 40cm

Color: 23

geadviseerde plaatsing
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hairtalk Fantasy

Hairtalk Fantasy Extensions zijn gemaakt van hairblend®, een mix van 

100% natuurhaar en een speciale hittebestendige, synthetische vezel, 

een garantie voor schitterende en langhoudende, levendige kleuren met 

alle stylingsmogelijkheden van natuurlijk haar. Hairblend kan bij het stylen 

tot 160 graden C° worden verhit. Plaatsing van de kleureffecten is 100% 

aanpasbaar naar klantwens en dient per creatie te worden bekeken.

HT141 – Fantasy Pack | 50 cm | 12 strips | fun - & pastel kleuren 

De hairtalk Fantasy Packs bestaan uit 12 haarstrips (4 cm x 9 mm) in één 

kleur. Creëer gedurfde kleureffecten in enkele minuten. 

hairtalk Rainbow

HT140 – Rainbow Pack | 40 cm | 24 strips | MixPack fun kleuren

De hairtalk Rainbow Packs bestaan uit een mix van 6 fantasie kleuren (4 

haarstrips per kleur - afmeting: 4 cm x 9 mm). 

hairtalk MultiPastel

HT142 – MultiPastel Pack | 40 cm | 12 strips | MixPack pastel kleuren

De hairtalk MultiPastel Packs bestaan uit een mix van 3 pastelkleuren (4 

haarstrips per kleur - afmeting: 4 cm x 9 mm). De hairblend® staat garant 

voor langdurige en subtiele pasteltinten. 

Fun kleuren: 
HB11 Turquoise • HB13 Ocean Blue •  HB17 Hot Pink •  HB19 Red • 

HB23 Lila • HB25 Purple

Pastel kleuren:
HB27 Lavender • HB29 Soft Peach • HB31 Buttercream

fantasy

14-16 / 40

Multi

ware grootte

     4 cm
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Met de 42 hairtalk natuur -, root - , ombré -, fun - en pastel kleuren 

zijn meer dan 500 kleurcombinaties mogelijk. Creëer eigenzinnige 

meerkleurige combinaties, highlights of gedurfde kleureffecten 

zonder het gebruik van beschadigende kleurstoffen of chemicaliën.

HT157 – Hairtalk Extension SAMPLE ring (haarlengte: 40cm)

Deze ring bevat een complete extension in iedere beschikbare 

kwaliteit zijnde: hairtalk Original & Original Plus, Petite & Petite Plus 

en hairtalk Mini & Mini Plus. Gebruik deze ring bij een klantconsult 

samen met de professionele kleurenring.

HT152 – Hairtalk PROFESSIONAL natuurhaar kleurenring (42 kleuren 

- haarlengte: 30cm). De professionele natuurhaar kleurenring van 

hairtalk is bij uitstek geschikt om de benodigde  kleurnuances te 

bepalen en bevat een voorbeeld van alle natuur -, blond -, root -, 

ombré -, fun en pastel kleuren. De meeste hair extension klanten 

hebben meerdere haartinten en daarom zal meestal het mengen 

van 2 tot 3 verschillende kleuren nodig zijn, om de meest natuurlijke 

verschijning te realiseren. Door twee of meerdere individuele 

kleuren te verwerken, kunnen unieke kleurnuances worden 

gecreëerd. Het matchen van de kleuren kan het beste worden gedaan 

in natuurlijk daglicht. 

HT151 – Hairtalk BASIC natuurhaar kleurenring (22 natuurtinten 

- haarlengte: 13 cm). Deze kleine hairtalk kleurenring is een 

kosteneffectief hulpmiddel om de haartint(en) van het eigen haar, 

en daarmee van de benodigde hairtalk kleur(en), van uw klant vast 

te stellen. Deze ring bevat alleen de 22 natuur – en blond tinten. 

HT155 – Hairtalk Original Extension cuttings - 60 st. 

per verpakking. De voorgevormde Original Extension 

cuttings, hebben een afmeting van 4 cm x 9 mm en 

zijn bedoeld voor het hergebruik van hairtalk Original, 

Original Plus en hairtalk Fantasy Extensions.

HT156 – Hairtalk Petite Extension cuttings - 36 st. per 

verpakking. Deze voorgevormde cuttings zijn 3 cm x 7 

mm groot en geschikt voor het hergebruik van hairtalk 

Petite en Petite Plus Extensions.

Ook beschikbaar:
• consumentenbrochure  

• haarverzorgingshandleiding

• consumenten demonstratie video

• posters

• applicatie handleiding & training DVD

essentials
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haarverzorging

Mooi haar begint bij gezond haar. Extensions 

hebben vitale voedingsstoffen en vocht ‘van 

buitenaf’ nodig. Omdat ze niet verbonden 

zijn met een bron van aanbod ‘van binnenuit’. 

Extensions die worden onderhouden met 

de verzorgingsproducten uit de hairtalk 

productlijn blijven zijdezacht en glanzend. 

Ook dragen de hairtalk verzorgingsproducten 

bij aan gezond en handelbaar haar. De 

haarverzorgingslijn van hairtalk is volledig 

afgestemd op de behoeften van onze 100% 

Indisch remi natuurhaar hair extensions.

Shampoo | pompfles: 200 ml
HT160 - De natuurlijke oliën van het haar houden het 

glanzend. Veel traditionele shampoos verwijderen deze oliën 

volledig. De hairtalk Shampoo is speciaal ontwikkeld voor de 

specifieke verzorging van hair extensions. De unieke formule 

reinigt het haar zonder deze te ontdoen van hydratatie en 

voedingsstoffen. De shampoo bevat een minimale hoeveelheid 

aan oliën en alcohol. Geconcentreerde hoeveelheden hiervan, 

zoals in traditionele shampoos, kunnen de kleefkracht van de 

haarstrips namelijk doen verminderen / te niet doen gaan.

Gebruik: zacht genoeg voor de dagelijkse reiniging van het 

haar en de hoofdhuid.

Balsam | pompfles: 200 ml 
HT162 - Hairtalk Balsam ontwart het haar voorzichtig, 

reconstrueert het en maakt het glad en veerkrachtiger. De 

balsam moet niet worden uitgespoeld en verwerkt in vochtig 

haar na het wassen, zodat het haar de voedingsstoffen 

absorbeert en wordt gehydrateerd tijdens het drogen.

Gebruik: licht genoeg om in het haar te laten zitten of uit te 

spoelen. Slechts een kleine hoeveelheid gebruiken om in het 

haar te laten zitten zodat zich geen restanten opbouwen.
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Conditioner | sprayfles: 200 ml 
HT166 – Hairtalk Conditioner biedt een diep werkzame 

voeding voor het haar, optimaliseert de vochtbalans en herstelt 

kwetsbare plekken van het haar. De structuurverbeterende 

spray-emulsie geeft het haar een beschermend laagje ronde 

de fragiele, vochtvragende extensions, maar beschermt 

tegelijkertijd ook het natuurlijke haar. Het haar wordt niet 

dof, droogt niet uit en gaat niet pluizen. Maar blijft zijdezacht, 

soepel, glanzend en gezond.

Gebruik: verdeel de spray gelijkmatig over het haar.

Repair Crème | pot: 150 ml 
HT163 - Hairtalk Repair Crème is een diepe conditioner die 

elke streng voedt zonder deze te verzwaren. Geeft krachtig, 

handelbaar en glanzend haar tot in de puntjes.

Gebruik: revitaliseer het haar wekelijks of wanneer nodig is 

met deze luxe repair crème. Vooral geschikt voor blondines. 

Breng de crème gelijkmatig aan vanaf het midden van het 

haar. Vermijdt de plakstrips. 

Hair Tips Fluid | fles: 50 ml
HT164  - De enige, echte manier om permanent van gespleten 

haarpunten af te komen, is knippen. Maar de hairtalk Hair 

Tips Fluid houdt pluizige haarpunten de hele dag bij elkaar. 

Dit product geeft niet alleen een cosmetisch effect. Het helpt 

het afbreken van de haarpunten voorkomen door het haar 

te versterken en de haarschubben te beschermen en te 

verzorgen.

Gebruik: het best te gebruiken vanaf het midden van 

het haar naar de uiteinden in vochtig of droog haar. Niet 

toepassen op de plakstrips. 

haarverzorging

Detangler | sprayfles: 200 ml
HT167 - Hairtalk Detangler zorgt voor het eenvoudig 

uitborstelen van de extensions. Zelfs meteen na het wassen 

dankzij het ‘ontwarrende’ effect.

Gebruik: voldoende voor de beoogde effectiviteit.

Intensive Shampoo | pompfles: 200 ml 
HT161 - De Intensive Shampoo van hairtalk is speciaal 

ontwikkeld om het haar en de hoofdhuid diep te reinigen 

vóórdat de hairtalk Extensions worden ingezet. De Intensive 

Shampoo is een essentieel onderdeel van het hairtalk concept.

Gebruik: alleen voor professioneel gebruik. Het haar twee 

keer wassen en goed naspoelen vóórdat de extensions 

worden geplaatst.

Solvent | pompfles: 200 ml 
HT165 - Oplosmiddel op basis van alcohol voor medisch 

gebruik. Speciaal geformuleerd om de tape-extensons snel en 

voorzichtig uit het eigen haar te kunnen verwijderen zonder 

restanten achter te laten. De unieke, snel vervliegende formule 

zorgt dat de extensions, binnen enkele minuten kunnen 

worden voorzien van de voor gevormde cuttings, en daarna 

direct kunnen worden teruggeplaatst. 

Gebruik: alleen voor professioneel gebruik. Spray op de 

haaraangroei boven de extensions en laat het oplosmiddel 

via de strengen haar doorsijpelen naar de plakstrip waardoor 

deze snel loslaat.



Mini Brush
HT150

De ergonomisch ontworpen hairtalk mini 

borstel heeft een puntig uiteinde om het 

haar eenvoudig te kunnen verdelen. Een 

belangrijk stuk gereedschap bij het exact 

verdelen van het haar, wat van essen-

tieel belang is bij het inzetten van hairtalk 

Hair Extensions. 

Pocket Brush
HT158

De all-purpose hairtalk pocket brush 

bestaat uit kort, natuurlijk varkenshaar 

en langere kunststof borstels. Samen 

verspreiden deze de oliën optimaal door 

het haar, en creëren zo gezond, glanzend 

en handelbaar haar. Het kleine, ovale 

ontwerp maakt deze borstel perfect voor 

alle styling onderweg.

Extension Brush
HT159

Ook de hairtalk extension brush bestaat 
uit kort, natuurlijk varkenshaar en 
langere kunststof borstels. Gebruik 
het rechthoekige ontwerp om meer 
volume te creëren tijden het stylen. De 
natuurlijke vezels nemen de oliën vanaf 
de bovenkant van het hoofd mee en 
verdelen deze naar de uiteinden, waar 
het meeste hydratatie nodig is. Samen 
met de pocket brush is dit de perfecte 
accessoire om de hairtalk Extensions 
verzorgd te houden. In de salon, thuis 
of onderweg.
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accessoires
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kleuren



Hotheads HairWear B.V.

H.A. Lorentzstraat 4

3331 EE Zwijndrecht – Nederland

T (+31) (0)78 620.28.18 – F (+31) (0)78 620.28.08

www.hotheadshairwear.nl | www.hairtalk.nl | www.hairtalk.be

hairtalknederland | hairtalkbelgium


