FOLLEA
WE ARE PROUD TO MAKE A
DIFFERENCE...

FOLLEA
Ontdek de pure schoonheid van FOLLEA.
FOLLEA staat al ruim 20 jaar bekend als ontwerper en producent van de meest exclusieve
haarwerken en haarstukken in het beste Europese haar.

FOLLEA - 2

Door buitengewoon vakmanschap te combineren met een artistiek oog en gebruik te
maken van de nieuwste technieken, worden de meest fantastische haarwerken gecreëerd.
Een FOLLEA haarwerk of haarstuk wordt van het begin tot het einde tot leven gebracht in
een eigen state-of-the-art fabriek.
Natuurlijke adembenemende kleuren van koffiebruin tot sprankelend blond, zelfs in
extreem lange haarlengtes. Volmaakte cap constructies, handgemaakt met verfijnde
precisie, vervaardigd in de meest zachte huidvriendelijke materialen en/of unieke medisch
goedgekeurde siliconen. Elke FOLLEA is ongeëvenaard in kwaliteit met aandacht voor
detail, een meesterwerk op zich. Onzichtbaar voor het oog, betoverend in beweging en
natuurlijk zacht.
Door een luisterend oor te bieden aan de consument, worden de nieuwste creaties
gevormd en is er een collectie tot stand gekomen met de perfecte oplossing voor ieders
wens.
FOLLEA ’s missie is én blijft het leven van iemand met haarverlies positief te veranderen.
Slechts één aanraking zal u overtuigen van de superieure kwaliteit.
Maak uw dromen werkelijkheid en kies voor de schoonheid van FOLLEA.
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HAARWERK COLLECTIE - 4

FOLLEA
Of je nu haar verliest door chemotherapie,
door één van de soorten alopecia
of je hebt de wens om meer volume in
je haar te creëren.
FOLLEA biedt een breed scala aan
haaroplossingen voor elke vraag of vereiste.
Droom niet alleen van het beste haar,
maar leef je droom door de buitengewoon
unieke kwaliteit haarwerk van het beste
Europese haar te dragen!

HAARWERKEN

FOLLEA
GRANDEUR
GRANDEUR - 6

Meest hoogwaardig, exclusief én lang
Deze zeldzame collectie kenmerkt zich door het
“Hand Selected” (HS) European hair, met alle schubben volledig intact.
Het haar behoort tot het beste haar ter wereld. Met een totale lengte van
53 centimeter is deze kostbare collectie uitermate geschikt voor de veeleisende
consument en maakt deze indruk door haar prachtige natuurlijke haarvalling.
Het haarwerk is handmatig geknoopt op de unieke 3 laagse French Part en
oogt uitermate natuurlijk.
GRANDEUR kenmerken:
•
Hand Selected hair (HS hair) met schubben volledig intact.
•
Volledig handgeknoopt.
•
Voorzien van de unieke 3 laags French Part top op een huidskleur
basis voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Gevoerd met een
geweven lace om een perfect zachte top te verwezenlijken.
•
De binnenzijde van de cap is gevoerd met zijde-achtige spandex
met minuscule knoop gaatjes, die terugtrekking van het haar voorkomen.
•
Dubbel gelaagde achterzijde voor een duurzamer kwaliteitsbehoud.
•
Zeer fijn natuurlijk lacefront van slaap tot slaap. Om een zo natuurlijk
mogelijke look te creëren, zijn de knoopjes in het lacefront licht gebleekt.
De GRANDEUR is alleen beschikbaar in een haarlengte van 40-53 cm
en in onze 5 unieke Luxury kleuren.
(3051 – 3080 –5050 – 10031 – 11031)

GRANDEUR 16 LY 40 cm / 53 cm gelaagd

CHIC - 8

CHIC 14 LY 35 cm / 48 cm gelaagd

CHIC
Perfect om eigen haargrens in te verwerken
De CHIC Collectie is uitermate geschikt voor vrouwen met merkbaar
dunner wordend haar. De front is voorzien van een 3 mm dubbelgevouwen,
ondergeknoopte lacefront en zorgt voor perfecte aansluiting bij de eigen
natuurlijke haargrens. Omdat dit haarwerk is gemaakt van Premium
European hair (PE hair), zijn de haarschubben nog volledig intact.
Dat betekent dat het haar minder gaat klitten en een prachtige glans heeft.
Je kunt het haar krullen, steil maken of permanenten zoals je eigen haar.
CHIC kenmerken:
•			
• 		
• 			
			
			
			
• 			
			
• 			
•			
			
			

Premium European hair (EP hair) met schubben volledig intact.
Volledig handgeknoopt.
Voorzien van de unieke 3 laags French Part top op een
huidskleur basis voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat.
Gevoerd met een geweven lace om een perfect zachte top te
verwezenlijken.
De binnenzijde van de cap is gevoerd met zijde-achtige spandex met
minuscule knoop gaatjes, die terugtrekking van het haar voorkomen.
Dubbel gelaagde achterzijde voor een duurzamer kwaliteitsbehoud.
Zeer fijn natuurlijk lacefront van slaap tot slaap. Om een zo natuurlijk
mogelijke look te creëren, zijn de knoopjes in het lacefront licht
gebleekt.

Alle CHIC haarwerken zijn beschikbaar in 3 verschillende haarlengtes
(tot maximaal 48 cm) en in 10 van onze populaire kleuren.
(1010 – 2060 – 3050 – 3060 – 5005 – 5030 – 5055 – 6020 – 10030 – 15040)

FOLLEA
STYLE
STYLE - 10

Luxueus in volume
De revolutionaire STYLE collectie kenmerkt zich door FOLLEA’s
handgeknoopte cap met dubbele lace top op een huidskleur basis voor een
zo natuurlijk mogelijk resultaat. Het verlengde lacefront van slaap tot slaap,
alsmede de licht gebleekte knopen, maken de haargrens nog natuurlijker
en geven je de vrijheid om FOLLEA te dragen op elke gewenste manier.
STYLE kenmerken:
•
•
•
•
•
•

European hair (EP) welke deels ontschubt is.
Volledig handgeknoopte dubbele lace top op een huidskleur
basis voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat.
De achterzijde is gevoerd met zijde-achtige spandex met
minuscule knoop gaatjes, die terugtrekking van het haar voorkomen.
Dubbel gelaagde achterzijde voor een duurzamer kwaliteitsbehoud.
Zeer fijn natuurlijk lacefront van slaap tot slaap. Om een zo natuurlijk
mogelijke look te creëren, zijn de knoopjes in het lacefront licht gebleekt.
Optimaal draagcomfort.
NIEUW in het FOLLEA assortiment:

•

De STYLE 10 LY (25 cm / 38 cm), ideaal om een boblijn mee te creëren.

Alle STYLE haarwerken zijn beschikbaar in 6 verschillende haarlengtes
(tot maximaal 53 cm) en in elke van onze populaire kleuren.

STYLE 12 LY 30 cm / 43 cm gelaagd

GRIPPER - 12

GRIPPER Lite & Actif 08 LY 20 cm / 33 cm gelaagd

GRIPPER
Optimale zekerheid en comfort
De revolutionaire Gripper collectie kenmerkt zich door een veilige,
zelfverzekerde en comfortabele pasvorm, voor mensen met weinig
of geen haar. Het zeer fijne lacefront van slaap tot slaap, met gebleekte
knoopjes, draagt bij tot een realistische natuurlijke look.
De GRIPPER collectie is aan de binnenkant voorzien van medische
goedgekeurde siliconen/anti-slip (hypo allergeen). De siliconen zorgen
ervoor dat de hoofdhuid maximaal kan blijven ademen, wat een behaaglijk
en veilig gevoel geeft
GRIPPER kenmerken:
•
European hair (EP) welke deels ontschubt is.
•
Volledig handgeknoopte dubbele lace top op een huidskleur basis voor
een zo natuurlijk mogelijk resultaat.
•
De achterzijde is gevoerd met zijde-achtige spandex met minuscule
knoop gaatjes, die terugtrekking van het haar voorkomen.
•
Dubbel gelaagde achterzijde voor een duurzamer kwaliteitsbehoud.
•
Zeer fijn natuurlijk lacefront van slaap tot slaap. Om een zo natuurlijk
mogelijke look te creëren, zijn de knoopjes in het lacefront licht gebleekt.
•
Voorzien van medische goedgekeurde siliconen/antislip
(hypo allergeen).
•
GRIPPER LITE: met siliconen op randen, oorpartijen en nekpartij.
•
GRIPPER ACTIF: voor optimale zekerheid met extra siliconen in
achterzijde van de cap. Perfect voor de actieve sporter en voor kinderen.
•
Bijzonder geschikt voor klanten met haaruitval (alopecia).
Alle GRIPPER haarwerken zijn beschikbaar in 4 verschillende haarlengtes (tot
maximaal 48 cm) en in elk van onze populaire kleuren.

FOLLEA
PIXIE
PIXIE - 14

Perfect voor de liefhebber van mooi en kort haar
De PIXIE is het ideale haarwerk voor degenen die verlangen naar een korte
stijlvolle look. Mede door de getrensde achterzijde sluit deze perfect aan in de
nek. Door velen reeds ontdekt en gezien als een echte aanwinst in de collectie.
PIXIE kenmerken:
•
European hair (EP) welke deels ontschubt is.
•
Volledig handgeknoopte dubbele lace top op een huidskleur basis voor
een zo natuurlijk mogelijk resultaat.
•
De getrensde achterzijde is gevoerd met een zijde-achtige spandex.
•
Zeer fijn natuurlijk lacefront van slaap tot slaap. Om een zo natuurlijk
mogelijke look te creëren, zijn de knoopjes in het lacefront licht gebleekt.
De PIXIE is alleen beschikbaar in een haarlengte van 12-25 cm en
in 8 van onze populaire kleuren.
(1010 - 2060 - 3050 - 5005 - 5030 - 6020 - 10030 – 15040)

PIXIE 05 LY 12 cm / 25 cm gelaagd

RENÉ - 16

RENÉ 10 LY 25 cm / 38 cm gelaagd

RENÉ
Kwaliteit in combinatie met betaalbaarheid
Dé enige collectie met World Select hair (WS). Gemaakt met hetzelfde
vakmanschap maar gefabriceerd met volledig getrensde achterzijde.
Leverbaar vanaf 25 centimeter.
RENÉ
•
•
•
•
•
•

kenmerken:
World Select hair (WS).
Hoogwaardige ontschubte haarkwaliteit.
Volledig handgeknoopte dubbele lace top.
De getrensde achterzijde is gevoerd met zijde-achtige spandex.
Voorzien van lacefront waarbij de donkere haren licht zijn gebleekt voor
een natuurlijke look.
Zeer geschikt voor klanten met tijdelijk haaruitval.

Alle RENÉ haarwerken zijn beschikbaar in 4 verschillende haarlengtes
(tot maximaal 53 cm) en in elk van onze populaire kleuren.

OVERZICHT HAARLENGTES - 1 8

16 LY 40 cm / 53 cm gelaagd

14 LY 35 cm / 48 cm gelaagd

12 LY 30 cm / 43 cm gelaagd

10 LY 25 cm / 38 cm gelaagd

OVERZICHT HAARLENGTES - 2 0

08 LY 20 cm / 33 cm gelaagd

6 LY 15 cm / 28 cm gelaagd

05 LY 12 cm / 25 cm gelaagd

O V E R Z I C HT H A A R W E R K C O L L E C T I E

GRANDEUR

OV E R Z IC HT H A A R W E R K C O L L E C T I E - 2 2

Voor wie alleen het
beste wil; fijn haar
in een unieke lange
lengte.
Handselected
European hair (HS).
Volledig
handgeknoopte
3-laagse unieke
French Part top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
Gevoerd met een
extra fijn lace om een
perfect zachte top te
verwezenlijken.
De binnenzijde van de
cap is gevoerd met
zijde-achtige spandex
met miniscule
knoop gaatjes,
die terugtrekking van
het haar voorkomen.
Zeer fijn natuurlijk
lacefront van slaap
tot slaap. Om een zo
natuurlijk mogelijke
look te creëren,
zijn de knoopjes in
het lacefront licht
gebleekt.
Beschikbaar in 5
Luxury kleuren:
3051 – 3080 – 5050 –
10031 – 11031.
Haarlengte:
16 LY (40-53 cm)

CHIC

STYLE

GRIPPER LITE

Geschikt voor hen
die juist niet te veel
volume willen en een
hele natuurlijke valling
wensen.

Geschikt voor
iedereen die een
haarwerk draagt en
iets meer volume op de
bovenzijde wenst.

Geschikt voor vrouwen
met weinig of geen
haar.

Premium European
hair (PE).

European hair (EP).

Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.

Volledig
handgeknoopte
3-laagse unieke
French Part top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
Gevoerd met een
extra fijn lace om een
perfect zachte top te
verwezenlijken.
De binnenzijde van de
cap is gevoerd met
zijde-achtige spandex
met miniscule
knoop gaatjes,
die terugtrekking van
het haar voorkomen.
Zeer fijn natuurlijk
lacefront van slaap tot
slaap. Om een zo
natuurlijk mogelijke
look te creëren, zijn
de knoopjes in het
lacefront licht gebleekt.
Beschikbaar in
10 kleuren:
1010 - 2060 - 3050 - 3060 - 5005 - 5030 5055 - 6020 -10030
15040.
3 haarlengtes:
08 LY (20-33 cm)
10 LY (25-38 cm)
14 LY (35-48 cm)

Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
De achterzijde is
gevoerd met
zijdeachtige spandex
met miniscule
knoop gaatjes,
die terugtrekking van
het haar voorkomen.
Zeer fijn natuurlijk
lacefront van slaap
tot slaap. Om een zo
natuurlijk mogelijke
look te creëren,
zijn de knoopjes in
het lacefront licht
gebleekt.
Optimaal
draagcomfort.
Beschikbaar in
elk van onze populaire
kleuren.
6 haarlengtes:
06 LY (15 -28 cm)
08 LY (20-33 cm)
10 LY (25-38 cm)
12 LY (30-43 cm)
14 LY (35-48 cm)
16 LY (40-53 cm)

European hair (EP).

De achterzijde is
gevoerd met
zijdeachtige spandex
met miniscule
knoop gaatjes,
die terugtrekking van
het haar voorkomen.
Lacefront van slaap
tot slaap, met een
zeer natuurlijke look
door de licht gebleekte
knoopjes.
Voorzien van
medische
goedgekeurde
siliconen/antislip
(hypo allergeen).
Siliconen op randen,
oorpartijen en
nekpartij.
Beschikbaar in
elk van onze populaire
kleuren.
4 haarlengtes:
06 LY		(15 -28 cm)
08 LY		(20-33 cm)
12 LY		(30-43 cm)
14 LY		(35-48 cm)

GRIPPER ACTIF
Geschikt voor de
actieve sporter maar
ook voor kinderen,
waar extra zekerheid
gewenst is.
European hair (EP).
Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
De achterzijde is
gevoerd met
zijdeachtige spandex
met miniscule
knoop gaatjes,
die terugtrekking van
het haar voorkomen.
Lacefront van slaap
tot slaap, met een
zeer natuurlijke look
door de licht gebleekte
knoopjes.
Voorzien van medische
goedgekeurde siliconen /
antislip (hypo allergeen).
Siliconen op randen,
oorpartijen en
nekpartij. Met extra
siliconen in de
achterzijde van de cap.
Beschikbaar in elk van
onze populaire kleuren.
4 haarlengtes:
06 LY		(15 -28 cm)
08 LY		(20-33 cm)
12 LY		(30-43 cm)
14 LY		(35-48 cm)

PIXIE

RENÉ

Ideaal voor degenen
die verlangen naar een
korte stijlvolle look.

Zeer geschikt bij
tijdelijk haaruitval. De
getrensde achterzijde
maakt kwaliteit
betaalbaar.

De PIXIE is het ideale
haarwerk voor degenen die verlangen naar
een korte stijlvolle
look. Mede door de
getrensde achterzijde
sluit deze perfect aan
in de nek. Door velen
reeds ontdekt en gezien als een echte aanwinst in de collectie.
European hair (EP)
welke deels ontschubt
is.
Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
De getrensde
achterzijde is gevoerd
met een zijdeachtige
spandex.
Zeer fijn natuurlijk
lacefront van slaap
tot slaap. Om een zo
natuurlijk mogelijke
look te creëren,
zijn de knoopjes in
het lacefront licht
gebleekt.
Beschikbaar in
8 kleuren.
1010 - 2060 - 3050 5005 - 5030 - 6020 10030 - 15040.
Haarlengte :
05 LY (12-25 cm)

World Select hair (WS).
Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top.
De getrensde
achterzijde is gevoerd
met zijdeachtige
spandex.
Zeer fijn natuurlijk
lacefront van slaap
tot slaap. Om een zo
natuurlijk mogelijke
look te creëren, zijn
de knoopjes in het
lacefront licht
gebleekt.
Beschikbaar in
elk van onze populaire
kleuren.
4 haarlengtes:
10 LY (25-38 cm)
12 LY (30-43 cm)
14 LY (35-48 cm)
16 LY (40-53 cm)

HAARSTUK COLLECTIE - 24

FOLLEA
De Follea haarstukken zijn speciaal ontworpen
voor vrouwen met dun of dunner wordend haar
of voor degenen die meer volume wensen.
Alle haarstukken zijn zo natuurlijk en
comfortabel dat je niet eens in de gaten hebt
dat je een haarstuk draagt.

HAARSTUKKEN

TOPETTE - 26

FOLLEA

TOPETTE 16” / 40 cm

TOPETTE
Dé oplossing voor extra volume op de kruin
Speciaal ontworpen voor vrouwen met dun of dunner wordend haar
of voor degene die meer volume wensen. De Topette biedt een
natuurlijke uitstraling met de hoogst mogelijke zekerheid, door het
eenvoudig te bevestigen clip-in systeem. De Topette is ademend en
brengt comfort en veiligheid in balans door de lichte pasvorm. Ideaal
voor integratie met het eigen haar.
Topette kenmerken:
•
European hair (EP) welke deels ontschubt is.
•
Volledig handgeknoopte dubbele lace top op een huidskleur
basis voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat.
•
Met minuscule knoop gaatjes, die terugtrekking van het haar
voorkomen.
•
3 mm dubbelgevouwen lacefront welke is ondergeknoopt met
fijne haren voor een zo natuurlijk mogelijke aanzet.
•
Optimaal daagcomfort en perfect voor het creëren van volume.
•
Afmeting: 15 x 16,5, cm.
•
Voorzien van 6 clips.
De Topette is beschikbaar in elk van onze populaire kleuren.
3 haarlengtes:
– 08”		(20 cm)
– 12” 		(30 cm)
– 16” 		(40 cm)

TREND
TREND - 28

Perfect als beginnend haarstuk
Speciaal ontworpen voor vrouwen die kennis willen maken met
haarstukken. Het biedt een natuurlijke uitstraling met de hoogst
mogelijke zekerheid, door het eenvoudig te bevestigen clip-in systeem.
De Trend heeft een lichtgewicht pasvorm, is flexibel, ademend en
comfortabel. Ideaal voor integratie met het eigen haar.
Trend kenmerken:
•
European hair (EP) welke deels ontschubt is.
•
Handgeknoopte lace top op een huidskleur basis voor een zo
natuurlijk mogelijke resultaat.
•
3 mm dubbelgevouwen lacefront welke is ondergeknoopt met
fijne haren voor een zo natuurlijk mogelijke aanzet.
•
Optimaal daagcomfort en perfect voor het creëren van volume.
•
Afmeting: 12,7 x 15,2 cm.
•
Voorzien van 5 clips.
De Trend is beschikbaar in elk van onze populaire kleuren.
2 haarlengtes:
– 08”		(20 cm)
– 14” (35 cm)

TREND 8” / 20 cm

P E T IT E - 3 0

FOLLEA

PETITE 16” / 40 cm

PETITE
Het kleinste haarstuk in de collectie
De Petite, de naam zegt het al, is klein maar perfect om
beginnend haarverlies mee te bedekken. Het biedt een natuurlijke
uitstraling met de hoogst mogelijke zekerheid, door de
lichtgewicht pasvorm en het eenvoudig te bevestigen
clip-in systeem.
Petite kenmerken:
•
European hair (EP) welke deels ontschubt is.
•
Handgeknoopte lace top op een huidskleur basis voor een
zo natuurlijk mogelijke resultaat.
•
De voorzijde is voorzien van een ondergeknoopte pu rand
met fijne haren voor een zo natuurlijk mogelijke aanzet.
•
Afmeting: 6,5 x 12,5 cm.
•
Voorzien van 4 clips, deze zijn bevestigd op een plakrand.
De Petite is beschikbaar in elk van onze populaire kleuren.
3 haarlengtes:
- 08” (20 cm)
- 12”		 (30 cm)
- 16” (40 cm)

O V E R Z I C HT H A A R S T U K C O L L E C T I E

OV E R Z IC HT H A A R S T U K C O L L E C T I E - 3 2

TOPETTE

TREND

Speciaal ontworpen
voor vrouwen met
dun of dunner
wordend haar of voor
degene die meer
volume wensen.

Speciaal ontworpen
voor vrouwen die
kennis willen maken
met haarstukken.

European hair (EP).

Handgeknoopte lace
top op een huidskleur
basis voor een zo
natuurlijk mogelijke
resultaat.

Volledig
handgeknoopte
dubbele lace top op
een huidskleur basis
voor een zo natuurlijk
mogelijk resultaat.
Met minuscule knoop
gaatjes, die
terugtrekking van
het haar voorkomen.
3 mm
dubbelgevouwen
lacefront welke is
ondergeknoopt met
fijne haren voor een
zo natuurlijk mogelijke
aanzet.
Ideaal voor integratie
met het eigen haar.

European hair (EP).

Ideaal voor integratie
met het eigen haar.

Ideaal voor integratie
met het eigen haar.

Optimaal daagcomfort
en perfect voor het
creëren van volume.

Optimaal daagcomfort
en perfect voor het
creëren van volume.

Afmeting: 12,7 x 15,2
cm.

Afmeting: 6,5 x 12,5
cm.

Voorzien van 5 clips.

Voorzien van 4 clips,
deze zijn bevestigd
op een plakrand.

Afmeting: 15 x 16,5, cm.

2 haarlengtes:
- 08”		(20 cm)
- 14”		(35 cm)

3 haarlengtes:
– 08”		(20 cm)
– 12”		(30 cm)
– 16”		(40 cm)

Handgeknoopte lace
top op een huidskleur
basis voor een zo
natuurlijk mogelijke
resultaat.
Front is voorzien
van een
ondergeknoopte
pu rand met fijne
haren voor een zo
natuurlijk mogelijke
aanzet.

Beschikbaar in elk
van onze populaire
kleuren.

Beschikbaar in elk van
onze populaire kleuren.

European hair (EP).

3 mm dubbelgevouwen
lacefront welke is
ondergeknoopt met
fijne haren voor een
zo natuurlijk mogelijke
aanzet.

Optimaal daagcomfort
en perfect voor het
creëren van volume.

Voorzien van 6 clips.

PETITE
Perfect om beginnend
haarverlies mee te
bedekken.

Beschikbaar in elk
van onze populaire
kleuren.
3 haarlengtes:
- 08” (20 cm)
- 12” (30 cm)
- 16” (40 cm)

8” 20 cm

12” 30 cm

14” 35 cm

16” 40 cm

MAATVOERING

Omtrek

Aanzet - Nek

Oor - Kruin- Oor

M A AT VO E R I NG - 3 4

GRANDEUR, CHIC, STYLE CAP

Oor - Aanzet- Oor

Slaap - Achter- Slaap

3D - 12C Cap

XXS

49,5 cm

32,4 cm

29,8 cm

26,7 cm

37,5 cm

XS

50,8 cm

33,0 cm

30,5 cm

27,3 cm

38,1 cm

S

52,1 cm

33,7 cm

31,1 cm

27,9 cm

38,7 cm

M

53,3 cm

34,3 cm

31,8 cm

28,6 cm

39,4 cm

L

54,6 cm

35,2 cm

32,4 cm

29,2cm

40,0 cm

XL

55,9 cm

36,2 cm

33,0 cm

29,8 cm

40,6 cm

Standaard maat

GRIPPER LITE, GRIPPER ACTIF CAP

04L Cap, 04M Cap

XXS

50,2 cm

29,8 cm

27,3 cm

27,9 cm

36,2 cm

XS

50,8 cm

30,5 cm

27,9 cm

28,6 cm

36,8 cm

S

52,1 cm

31,4 cm

28,6 cm

29,2 cm

37,5 cm

M

53,3 cm

32,4 cm

29,2 cm

29,5 cm

38,1 cm

L

54,6 cm

33,7 cm

29,8 cm

29,8 cm

38,7 cm

XL

55,9 cm

35,2 cm

30,8 cm

30,5 cm

39,4 cm

Standaard maat

PIXIE, RENÉ, CAP

12D Cap, 12B Cap

XXS

50,2 cm

32,4 cm

29,8 cm

26,0 cm

37,5 cm

XS

51,4 cm

33,0 cm

30,5 cm

26,7 cm

38,1 cm

S

52,7 cm

33,7 cm

31,1 cm

27,3 cm

38,7 cm

M

54,0 cm

34,3 cm

31,8 cm

27,9 cm

39,4 cm

L

55,2 cm

35,2 cm

32,4 cm

28,6 cm

40,0 cm

XL

56,5 cm

36,5 cm

33,0 cm

29,2 cm

40,6 cm

Standaard maat

FOLLEA

K L E U R E NOV E R Z IC HT

LUXURY COLORS
GRANDEUR

SPECIAL COLORS

STANDARD COLORS

K L E U R E N VO O R : HAA RW E R K E N E N HAA R ST U K K E N

1010
ESPRESSO

2040
CAFÉ
Donker
koffiebruin met
subtiele
high-lights

5030
CARAMEL
LATTE
Donkerblond
met caramel
kleurige highlights

5035
CAPPUCCINO
Lichtbruin met
high-lights en
natuurijke root
color

5045
CHAI LATTE
Middenblond met
low-lights en
natuurlijke root
color

5055
CRÈME BRÛLÉE
Blond met
low-lights

2060
CAFFEINE
Chocoladebruin

3030
MOCHA LATTE
Donkerbruin
met subtiele
high-lights

3050
TEA
Kastanjebruin
met low-lights

10030
CHARDONNAY
Lichtblond met
caramel
kleurige
low-lights

11035
VIENNA
Lichtblond met
low-lights en
natuurlijke root
color

3060
LATTE
Licht
koffiebruin

5005
MACCHIATO
Lichtbruin met
high-lights

15040
CINNAMON
Kaneel

6020
IRISH CREAM
Lichtblond met
askleurige
low-lights

* PIXIE beschikbaar in: 1010 - 2060 - 3050 - 5005 - 5030 - 6020 - 10030 -15040
* CHIC beschikbaar in: 1010 - 2060 - 3050 - 3060 - 5005 - 5030 - 5055 - 6020 - 10030 - 15040

3051
EMPRESS
Kastanjebruin
met donkere
root color

3080
DUCHESS
Lichtbruin met
donkere root
color

5050
ARISTOCRAT
Donkerblond
met
donkere root
color

10031
MAJESTY
Honingblond met
honingkleurige
lowlights en root
color

11031
ROYALTY
Lichtblond met
low-lights en
natuurlijke root
color

Houd er rekening mee dat deze kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur in print.
Maak voor de juiste keuze gebruik van de Follea kleuren ring.							
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voor meer informatie:
FOLLEA Benelux
Virulyweg 29 C
7602 RG Almelo
The Netherlands
+31 (0)546 – 45 99 33
info@follea.nl
WWW.FOLLEA. NL / WWW.FOLLEA.BE
©2021 FOLLEA®
De foto’s in deze brochure mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Follea Benelux of Finkers Hairdesign.
Onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zijn van toepassing.

Volg ons op social media:

