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HAIRSTYLISTE MARTHA BOELLAARD IS DE 

ENIGE 5 STAR FULL SERVICE CURLSYS® 

MASTERCLASS SALON IN ROTTERDAM

IN HET JAAR 1983 WERD HAIRSTYLISTE MARTHA BOELLAARD OPGERICHT IN ROT-

TERDAM. OVER DE VISIE VAN DE SALON VERTELT MARTHA BOELLAARD, EIGE-

NARESSE VAN DE SALON: “WIJ VINDEN HET VAN BELANG DAT IEDEREEN VAN 

SCHOONHEID KAN GENIETEN. DOOR BEHANDELINGEN VAN KWALITEIT AAN TE 

BIEDEN EN CONTINU OP ZOEK TE ZIJN NAAR VERNIEUWING HOUDEN WIJ HET 

NIVEAU IN ONZE SALON HOOG.” DOOR DE JAREN HEEN HEEFT HAIRSTYLISTE 

MARTHA BOELLAARD ZICH ONTWIKKELD TOT MEER DAN ALLEEN EEN KAPSALON. 

De kapsalon werd in het jaar 2012 uitgebreid met een schoonheidssalon. Martha 
vertelt: “Nu kunnen onze klanten onder hetzelfde dak, naar wens, genieten van 
zowel een haar- als huidbehandeling.” Wat Hairstyliste Martha Boellaard onder 
andere kenmerkt, is het persoonlijke advies. “Wij staan voor persoonlijk advies. Er 
wordt gekeken naar de conditie van uw huid of haar, persoonlijkheid en wensen. 
In overleg met de klant stellen wij een huid- of haarbehandeling samen. De 
wensen van de klant worden door ons vertaald in een passende behandeling. Wij 
vinden het namelijk van belang dat de klanten tevreden zijn en blijven.”

DERMATOLOGIE
Om klanten een extra service aan te kunnen bieden, heeft het team 
van Hairstyliste Martha Boellaard een cursus dermatologie gevolgd bij 
U-Consultancy. “Wij kunnen hierdoor huidproblemen herkennen en 
eventueel een advies uitbrengen. Niet alleen de huid op het lichaam verdient 
extra aandacht, ook de hoofdhuid is van belang.” Deze kennis onderscheidt 
Hairstyliste Martha Boellaard van haar concurrenten. 

CURLSYS®

Wat de salon verder onderscheidt, is dat Hairstyliste Martha Boellaard een Full 
Service 5 STAR Masterclass Hair & Beauty salon is. Met haar 5 Star Status is  Martha 
Boellaard een echte Curlsys® Master in de volle betekenis van het woord. Door 
haar enorme passie voor krullend haar heeft Martha een speciale plek gekregen in 
de harten van de leden van de Curlsys® Masterclass Diploma group in Nederland. 

Martha is erg te spreken over Curlsys®. Ze vertelt: “De  kniptechniek Curlsys® is 
een gepatenteerd krullen knipconcept van Brian McLean. Curlsys® creëert sterke 
of zachte krullen met structuur, verdubbelt het volume, behoudt de natuurlijke 
kwaliteit van het haar, creëert 'directional swing' en beweging. Het perfecte 
antwoord voor alle soorten haar.” Martha benadrukt dat krullen knippen niet 
zomaar krullen knippen is. Ze vertelt: “Krullen hebben verschillende variaties, 
van afro-kroes tot een lichte beweging in het haar. Het revolutionaire McLean 
Curlsys® knipconcept biedt variaties voor alle soorten krullen en haalt daarmee 
het beste uit het haar. Naast technieken voor krullend haar, biedt het ook 
mogelijkheden voor stijl haar. Het Curlsys® knipconcept bestaat niet alleen uit 
verschillende kniptechnieken, maar ook uit verschillende, speciale scharen.”

Meer informatie:
Curlsys
Tel. 0543512480
www.curlsys.nl


