
 

 

 

 

 

                 EXCLUSIEF PRODUCT VOOR DE PROFESSIONAL 

Welkom in de wereld van True Line Hairextensions! 

 
Het enige product waar u ervan op aan kunt dat het haar puur en onbewerkt is. Het haar reageert 

als uw eigen haar en heeft geen extra verzorging nodig. 

 
Voordelen van True Line Hair op een rijtje: 

True Line hairextensions zijn van hoge kwaliteit. 
True Line Hairextensions zijn alleen bestemd voor de professional en zijn ook niet te koop bij de 

(kappers) groothandel. 
Iedere klant is uniek en heeft haar eigen wensen. Om deze reden bieden wij verschillende 

haarverlengings methodes, 2 collecties en zelfs methodes waarmee het haar meerdere malen 
herbruikbaar is. 

 
True Line hairextensions zijn remy gesorteerd, bevatten geen silliconen, zijn gemaakt van echt 

mensenhaar zonder toevoegingen en bevatten zelfs na het ontkleuren nog gemiddeld 90% van 
de oorspronkelijke haarschubben. 

 
We zijn makkelijk bereikbaar en hebben een bezoekadres / showroom die dagelijks geopend is. 
Wij bieden opleidingen aan waarbij je de verschillende methodes haarverlengingen professioneel 
leert toe te passen. Alles wat u altijd heeft willen weten over hairextensions word besproken en 

behandeld tijdens onze lessen. 
 

 



  
 
 
 

De Black Belt van True Line, oftewel onze Gold Line! 
Gold Line - blend of European(the thick strands), Peruvian, Asian hair 

 
 

De Gold Line kan gemiddeld 2 jaar meegaan zonder droog te worden of te pluizen.Omdat we met 
donorhaar werken is dit een schaars product. We collecteren namelijk het gezondste, dikkere 

donorhaar voor deze collectie. 
De levertijd varieert van 2 werkdagen tot uiterlijk 6 weken. 

De hairextensions zijn makkelijk te onderhouden en we bieden een complete verzorgingslijn 
zonder parabenen/sulfaten. Dit haar heeft geen olie/serum nodig dus een perfecte match voor 

dames met vet haar! 
De kleuren van de hairextensions lopen niet terug na 1 of 2 wasbeurten en de Gold Line mag ook 

naar wens geverfd worden! 

Wij bieden garantie op de machinale weften en overige producten van de Gold Line. 

 

 

 

De Silver Line! 
Silver Line - blend of European(thin strands), Brazilian, Inidan, Bohemian hair 

 
De Silver Line is makkelijker verkrijgbaar en sneller te produceren voor ons. Vandaar de 

onderscheid  Silver Line & Gold Line. We collecteren wereldwijd ( ook via indiase tempels) het 
gezondste dunner/fijner haar voor deze collectie. We bedoelen hiermee dat het haar zelf fijner 

van structuur is en niet dat bijv de punten dikker/dunner zijn. Beide collecties hebben volle 
punten. 

 In deze lijn zitten alle gekrulde structuren & blackhair.  Met dit type haar kunnen we makkelijk 

zachte krullen voor de Europese vrouw maar ook Afrohair produceren.  
De Silver Line kan gemiddeld 1 jaar meegaan met de juiste verzorging. 

                                           

 



                                  Het assortiment bestaat uit: 

- Weften 

- Wax-extensions ( flat-tips), 

- Microring extensions (i-tips), 

- Haircare 

- Benodigdheden 

                               

                                                                     

                                                            True Line Weft handtied weft 

                                                     

Minimaal 100 gram per pak  -- Virgin drawn - Remy Gesorteerd – hand geweven-          

dikte 4.1 mm 

             



Machine weft 

                     

Minimaal 100 gram per pak  -- Virgin drawn - Remy Gesorteerd – machinaal geweven -          

dikte 6.2 mm      

                                                    Verkrijgbaar in diverse  structuren 

Er komen meer structuren bij. Houd onze webshop in de gaten. U ontvangt uiteraard ook 

nieuwsbrieven bij iedere toevoeging van nieuwe kleuren, structuren en producten.  

Minimaal 100 gram per pak  -- Virgin drawn - Remy Gesorteerd – hand geweven-          

dikte 6.2 mm 

 

                                                                        Straight 

                       



                                                                      Natural wave 

                   

                                                           

                                                            Natural Curls 

                       

 

                    

 



              True Line Wax-extensions 

             

15 hairextensions per pak   -  Virgin drawn  -  Remy Gesorteerd 

40cm = -  0,8 gram per hairextension   

60cm = -  1    gram per hairextension   

True Line microring extensions 

 

15 hairextensions per pak   Virgin drawn  -  Remy Gesorteerd 

40cm = -  0,8 gram per hairextension   

60cm = -  1    gram per hairextension   



 

                 Verkrijgbaar in 21 basiskleuren/ Felle kleuren kunnen op bestelling gemaakt worden  

                                             

 

 

                                                          

 

 

 

 



                       Haircare

 

  

-  De verzorgende lijn van True Line Hair bevat geen parabenen en sulfaten 

en is daarmee dus uitermate geschikt voor het wassen van hairextensions.  

  

  

 

 

  

  

  



                                               

Uit haar passie voor hairextensions is het merk True Line 

geboren! 

Marjory Alice begon 8 jaar geleden met haar zoektocht naar mooi haar. Zij 

begon als styliste aan huis en doordat haar klanten terplekke ook 

hairextensions wilde kopen bij haar besloot ze distribiteur te worden van een 

bekende hairextension leverancier in Nederland. Helaas kwamen er regelmatig 

klachten over het haar. Het werd te snel droog, of pluiste/klitte. Na het 

proberen van een aantal merken met een teleurstellend resultaat zag zij een gat 

in de markt voor hairextensions van mooie kwaliteit die duurzaam zouden zijn. 

Zij trok haar stoute schoenen aan en ging op reis door India, Peru, Dubai, 

Londen en Amerika. Zij heeft wereldwijd verschillende trainingen gevolgd 

maar ging ook op zoek naar mooi en sterk haar. Zij vond het haar in Peru het 

meest geschikt voor wat zij in gedachte had. Dit haar moet vervolgens op de 

juiste manier geblondeerd,geverfd en gepermanent worden. Dit vereist dus 

speciale technologie en er waren testfases van een aantal jaren nodig. 

Tenslotte kun je pas aangeven dat een product makkelijk 1,5 jaar mee kan als 

het in de praktijk is gebleken. Marjory Alice heeft nog steeds trouwe klanten 

die al 4 jaar  dezelfde weften dragen. Dit is dan wel een natuurlijke kleur ( 

meestal zwart of donkerbruin)dus nooit geblondeerd haar. True Line Hair gaat 

minimaal 1,5 - 2 jaar mee en dat geldt dan ook voor blonde tinten. Door de 

jaren heen heeft Marjory Alice trouwe leveranciers van echt mensenhaar 

ontmoet en zij heeft een betrouwbaar netwerk opgebouwd. Het meeste haar dat 

word gebruikt voor True Line is afkomstig uit Azië, Zuid-Amerika en Europa. 



  

  

  

 

 

 

 

We zijn een innovatief bedrijf en willen de “hairextension branche” 
brengen naar een volgende niveau!  

 

 

 

 



Vernieuwde microringen:   

Marjory Alice: Zelf werk ik voornamelijk met microringen omdat ik het 

belangrijk vind dat er absoluut geen schade word aangericht tijdens een 

haarverlenging of tijdens het verwijderen van hairextensions. Uiteraard pas ik 

alle gewenste methodes toe maar als de klant mij vraagt om advies zal ik altijd 

zeggen “microringen!”Wij hebben dus altijd een grote voorraad microring 

extensions en weften.   

Daarnaast merkte ik dat er vrijwel geen variatie zit in de soorten microringen 

met silliconen. De belangrijkste variatie op het gebied van microringen zijn 

oftewel met een laag silliconen of zonder een laag silliconen en zonder 

silliconen zijn er dan nog varianten van schroefdraad, koperen ringen e.d. Ik 

geef altijd als advies “Met Silliconen!”Het laagje silliconen zorgt voor houvast 

en het vormt een soort kussentje om het haar heen waardoor het een veilige 

methode is om haar te verlengen.   

Nadeel: Het nadeel van microringen is dat het snel zichtbaar kan zijn door de 

glanzende toplaag. Tijdens de training geef ik veel tips hoe dat ( zoveel als 

mogelijk) voorkomen kan worden maar toch zou ik wereldwijd de ervaringen 

met microringen willen veranderen.  

Ik ben uitvinder van de “onzichtbare microring”en momenteel selecteren we 

een fabriek die dit product voor ons zal vervaardigen. 

     

 

 



                         The ladies behind the brand. 

Maak kennis met de twee dames achter het merk True Line Hair, Marjorie & Ginie. 

Ze zijn samen opgegroeid in het centrum van Rotterdam. In hun kindertijd speelden vele uren 

samen, ze hebben jaren met elkaar op getrokken. Beide hebben ze een passie voor haar. 

Marjorie Is zich helemaal gaan verdiepen in extensions en Ginie heeft jaren lange ervaring 

opgedaan als kapster. Ze hebben in hun tiener jaren samen veel geëxperimenteerd met 

Weaves en extensions. Op een gegeven moment zijn ze elkaar uit het oog verloren maar daar 

kwam verandering in in 2016. Door een samen werking hebben de twee elkaar weer gevonden 

en hebben ze de handen weer in  1 geslagen. Dit is uitgegroeid tot een machische Duo.  

 



 

 

Custom made producten:   

Klanten kunnen bij ons bestellingen doen van producten die we niet in de basis 

voorraad hebben. Voorbeelden van custom made producten zijn tape-weft, 

hand gemaakte weften of de lengtes 30, 50, 45 cm die veel gevraagd zijn. 

Speciale kleuren die we niet op voorraad hebben kunnen bij ons besteld 

worden d.m.v. foto’s en goede uitleg. Wanneer een product vaak en veel word 

afgenomen word er besloten om het aan de basisvoorraad toe te voegen.  

  

We voegen continu nieuwe kleuren, structuren, lengtes toe. 

  

Wanneer er een nieuwe kleur beschikbaar is, krijgen onze partners een envelop 

met een nieuwe kleurenstaal toegezonden. Deze kan dan aan de kleurenring 

worden toegevoegd.  

  

                             

    Handgemaakte weft :                                    Tape-weft:         

       

 

 

 

 

 



Door een perfectionist gemaakt en dat merk je!  

Dagelijks krijgen we berichten binnen zoals: Wow dit haar is de Rolls Royce 

onder de hairextensions! We horen ook vaak dat aan het haar meteen te zien 

en voelen is dat het heel wat anders is dan anders. De naam groeit nu ook erg 

snel en dat komt vooral door de kwaliteit van het haar maar ook door onze 

klantvriendelijke service, mooie presentatie en professionele opleidingen. 

Daarbij zijn we een innovatief bedrijf die continu verder ontwikkeld. Zo maken 

we regelmatig nieuwe kleuren en nieuwe hairextensions tools. We stellen onze 

partners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief en 

het eventueel nasturen van nieuwe kleurstalen. De nieuwe kleurstalen die we 

toevoegen aan de True Line kleurenringen zijn altijd kosteloos.  

 

 

                                                          

 

 Wilt u distributeur/partnersalon worden of wilt u graag wat meer informatie 
over onze prijzen en dergelijke stuur dan even een mailtje naar 

info@truelinehair.nl of meld u aan op www.truelinehairextensions.nl  

 

  

  



 


