Productontwikkeling

Cap tion:

revolutionair nieuw product onder de lakken
Tijdens het SalonCosmetics Beauty Event in september in Holland Casino Utrecht, introduceerde SalonCosmetics een nieuwe lakformule: Caption. De lak is geen gewone nagellak en geen gel-nagellak. Je hoeft de
formule niet uit te harden onder de lamp, maar hij is wel veel langer houdbaar dan een ‘gewone’ nagellak en
je verwijdert hem gemakkelijk met nagellak-remover. Ideaal dus voor klanten die regelmatig willen wisselen
van kleur, en niet afhankelijk willen zijn van de nagelstylist om de applicatie te verwijderen. Aanbrengen is
simpel, daarom vormt Caption naast de salonbehandeling een prima product voor in de bijverkoop.

De kritische nagelstylist heeft misschien zo zijn of haar
bedenkingen of het product ook daadwerkelijk doet wat
het belooft. Ook Emmy Klos, directeur/eigenaar van SalonCosmetics,
was niet meteen overtuigd nadat ze erover had gelezen. Pas na het zelf
ervaren te hebben, wist ze het zeker: ‘dit is revolutionair!’ Nail Design
Magazine is benieuwd naar de ervaringen van nagelstylisten die inmiddels
hun eerste order hebben ontvangen en die Caption hebben getest bij hun
klanten.

totdat de lak droog is. “Ik heb best wel wat klanten die gewoonweg geen
tijd hebben om elke vier weken terug te komen naar de studio. Zij zijn
overgestapt op Caption. Op die manier kunnen zij hun eigen nagels goed
bijhouden. Bovendien kunnen ze elke week een andere kleur aanbrengen!
De trouwe ManiQ-klanten kunnen Caption eventueel gebruiken om de
uitgroei bij te werken. Veel van de kleuren komen namelijk goed overeen,
en omdat Caption zo veel pigment en glans heeft is het resultaat op de
nagels vergelijkbaar met ManiQ. Daarnaast zijn de acht Caption-kleuren
die ik nu heb in één keer dekkend en het ronde kwastje werkt erg fijn. Als
je begint bij de nagelriem kun je de hele nagel bijna in één streek voorzien
van lak. Klanten die Caption een week of drie hebben gebruikt, geven
aan dat hun natuurlijke nagels
sterker zijn; ze groeien langer
en breken minder. Ook gebruik
ik Caption voor het maken van
designs en nail art, bijvoorbeeld
bij bruidjes. Mijn klanten hebben allemaal ontzettend positief
gereageerd en kijken, net als ik,
uit naar meer kleuren!”

“Eerst zien, dan geloven”
Links: Mariska Vos.

“It’s amazing!”
Mariska Vos van Exclusive Nails uit Rotterdam is dolenthousiast over
Caption. “Ik ben er voor het eerst mee in aanraking gekomen tijdens het
SalonCosmetics Beauty Event. Greg Salo riep toen al ‘it’s amazing’, en na
het zelf gebruikt te hebben bij mijn klanten, ben ik het daar helemaal mee
eens!” Mariska lakte eerst met nagellak de nagels van haar klanten na
een manicure. Met de komst van Caption heeft ze het lakken na de manicure hiermee vervangen, zodat haar klanten niet lang hoeven te wachten
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Kiki van Gelder-Vlek van Nagelstudio KiKi uit Rotterdam geeft
aan dat ze nog in de testfase
zit. “Via de folder van SalonCosmetics werd ik op de hoogte
gesteld van Caption. Omdat
Caption in Las Vegas bijvoorbeeld al een hele ‘happening’ is,
ben ik verschillende blogs gaan
lezen en heb ik me er verder in
verdiept. ‘Eerst zien, dan gelo-

Nagelstylist: Kiki van Gelder-Vlek.

ven’, dacht ik. Tijdens het Beauty Event heb ik de eerste acht kleuren
besteld. Ik heb er inmiddels enkele klanten mee behandeld. Zij sturen
me dagelijks foto’s, zodat ik kan zien hoe lang de lak daadwerkelijk blijft
zitten, zonder te chippen. Ik wil mijn klanten eerlijk kunnen vertellen wat
de houdbaarheid is van het product. Tot nu toe zijn de Caption-klanten
voornamelijk manicure-klanten. Zij zijn erg positief en het product blijft
keurig zitten. In mijn studio is gel-nagellak immens populair, maar voor
degenen die graag zelf hun lak er af willen kunnen halen en regelmatig
willen wisselen van kleur, is Caption een prima formule die zich bevindt
tussen gewone nagellak en gel-nagellak. Met het ronde kwastje kun je
de lak goed verdelen over het nagelbed, bovendien geeft de top coat
een prachtige hoogglans en dekken de kleur erg goed. De eerste investering, waarbij de klant ook de base en top coat moet aanschaffen, ligt
rond de 45 euro. Daarna kan zij uiteraard volstaan met het kopen van
een kleur, waardoor de investering minder groot wordt. Of de lak naarmate je het product langer gebruikt ook daadwerkelijk langer blijft zitten,
wil ik nog graag testen. Dit zou
te realiseren zijn doordat de
natuurlijke nagel steeds sterker en gezonder wordt door
het gebruik van de base coat.
Ik ben benieuwd!”

Hoe het werkt
Caption claimt binnen 15 minuten twee handen te voorzien van een
prachtige lak. Maar hoe werkt het nu precies? Nail Design Magazine legt
het stap voor stap aan je uit.

“Lakken is ook een kunst”
Tilly Westerveld van Tilly’s
Nailstudio uit Amsterdam heeft
Caption inmiddels bij enkele
klanten getest. “Mijn buurvrouw
draagt normaal nagellak, die
houdt ongeveer een week.
Caption zit er nu zo’n twee
weken op en blijft mooi zitten.
Afgezien van een paar krasjes,
Tilly Westerveld.
die door eigen toedoen zijn
ontstaan, is de lak niet gaan bladderen of chippen. Ik had veel vraag van mijn klanten naar een nagellak
die lang goed blijft zitten. En nu is daar eindelijk Caption! Caption onderscheidt zich niet alleen door de lange houdbaarheid, maar ook door de
mooie intense kleuren en het fijne kwastje. Daarnaast heeft het product
een prima prijs-kwaliteit-verhouding. De combinatie van de base coat,
de kleur en de top coat is een krachtige samenstelling, die de natuurlijke
nagels versterkt. Natuurlijk is lakken op zich ook een kunst. Waarschijnlijk gaan we daarom workshops aanbieden aan onze klanten, zodat we
ze bruikbare tips en adviezen kunnen geven over het lakken. Binnenkort
verhuizen we naar een nieuw pand in Mijdrecht. Daarna gaan we Caption groot presenteren en hoop ik alle kleuren binnen te hebben, zodat
<<<
mijn klanten volop keus hebben.”

Stap 1
Breng een laagje van de verstevigende Base Coat aan.
Vergeet niet het kwastje over het uiteinde van de nagel
te halen, om hem goed in te sealen. Na het aanbrengen
van de Base Coat op de tiende nagel, kun je direct met
stap 2 verder op de eerste nagel.

Stap 2
Breng één laag van de gewenste Caption Color aan.
Dankzij de hoge pigmentatie is de nagellak in één laag
dekkend.

Stap 3
Na de kleur kun je kiezen voor
het aanbrengen van een Top Effect, voor een extra dimensie aan
de gelakte set, of direct een Top
Coat aanbrengen.
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