
WELKOM IN DE WERELD VAN TRUE LINE HAIRSYSTEMS 



Wij geloven in  

 Beleving 

 Geuren en textuur  

 Advies  

 Vakmanschap 

 Passie  

 Kwaliteit 

 Innovatie 

 



Waarom samenwerken met ons? 



Lifestyle 
VAN EEN STERK PRODUCT NAAR EEN LUXE BELEVING. 



EXCLUSIEF 
PRODUCT VOOR DE 
PROFESSIONAL 

 

 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. 

 True Line hairextensions zijn remy gesorteerd. 

 True Line hairextensions bevatten geen 
silliconen, zijn gemaakt van echt mensenhaar 
zonder toevoegingen en bevatten zelfs na het 
ontkleuren nog gemiddeld 90% van de 
oorspronkelijke haarschubben. 



Educatie 

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



De Black Belt van True Line, oftewel 

onze Platinum Line! 

 

 

 

 De platinum lijn is gemaakt van het dikkere europese haar, peruaans en aziatisch haar.  

 De Platinum 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 Platinum Line 

mag ook naar wens geverfd worden! 



 

De Gold Line 

  

 De Gold Line is gemaakt van het fijnere europees haar, braziliaans en indiaas 
haar. 

 De Gold Line is makkelijker verkrijgbaar en sneller te produceren voor ons. 
Vandaar het onderscheid  Platinum 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 Gold Line kan gemiddeld 1 jaar meegaan met de juiste verzorging. 

  

 



Het assortiment  



 Handtied weft 

 Minimaal 100 gram per pak 

- Virgin drawn - Remy 

Gesorteerd - hand 

geweven - dikte 4.1 mm. 

 Let op deze weften kunnen 

niet zonder de juiste 

afwerking geknipt worden! 



Machine weft 

 

 

 Minimaal 100 gram per pak  - 
Virgin drawn - Remy Gesorteerd 
- machinaal geweven -  dikte 6.2 
mm      

 



 
                                                                        
Straight 
 



Natural 

wave 



Natural 

Curls 



True Line Wax-
extensions 

 15 hairextensions per 

pak   -  Virgin drawn  -  

Remy Gesorteerd. 

 Gemaakt van 100% 

italiaanse keratine. 

 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.  



True Line Hairsystems 
heeft een prachtige 
kleurenring en 
kleurenkaart ontwikkeld. 
Deze kleurenkaart bestaat 
momenteel uit 21 kleuren.  



A True lady 
wears True 

Line! 

 Onze kleurcombinaties zijn te 
herkennen aan een cijfer en letter-
combinatie maar ook aan een 
vrouwennaam. Iedere 
kleurcombinatie is namelijk net zo 
uniek als de vrouw die de 
hairextensions zal dragen.  

 

 3N-Gina    -   5A-Jazzlyn  -  5N-
Alice    -  5R-Rose   -   6A-Isalina   
-   6C-Nienie    -  6C/8N-Eve   -  
7A-Mya   -   7N-Amber  -   8A-
Jane   -    8BE-Ivana  -  8G-Annie  
- 8N-Hailey  -   9A- Senna -   9N-
Jenny  -   9NW-Mariah   -   10A-
Vivian   -            10-Joanna   -  
11A-Ivy   -  11N-Summer   -  
12A-Lizzy 

 



Onze 
kleurenring is 
uniek en 
gepatenteerd. 
 



 Haircare 

 De verzorgende lijn van 

True Line Hair en Soap 

pharmacy 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! 

 Aan de basis van True Line liggen de inspanningen van Marjorie 
Wijnaar (36) ook wel bekend als Hairextensionguru Marjory Alice 
(artiestennaam). Zij studeerde Management, Economie en Recht en 
begon nog tijdens haar studie te werken als styliste waardoor ze in 
aanraking kwam met hairextensions. Omdat de kwaliteit van in 
Nederland beschikbare hairextensions tegenviel, ging ze op zoek naar 
de juiste hairextensions en de optimale bewerking. Zij heeft hiertoe 
gezocht in India, Peru, de Verenigde Staten, Dubai, Londen etc. en 
heeft wereldwijd diverse gespecialiseerde haarextensie-opleidingen 
gevolgd. Het kostte uiteindelijk zo’n acht jaar om goed mensenhaar en 
de optimale bewerking van dat haar te vinden. Dit heeft geresulteerd  in 
hairextensions, die niet klitten, niet snel droog worden, niet pluizen, 
jarenlang mee gaan en goed geverfd kunnen worden zonder dat de 
hairextensions beschadigen. Het haar waar iedereen tot nu toe naar op 
zoek is geweest hebben wij nu voor u in huis, niet meer, niet minder. 
Puur, onbewerkt haar dat voelt en reageert als eigen haar dag in, dag 
uit. Deze lijn is de enige echte ware hairextension lijn van daar de naam 
“ True Line Hairextensions 



We zijn een innovatief bedrijf en 

willen de “hairextension branche” 

brengen naar een volgende niveau! 



True Line is Ethisch Het True Line 
donorhaar is 

niet afkomstig 
van dieren. 

Het donor 
haar van true 

line wordt 
vrijwillig 

afgestaan. 

Al onze 
medewerkers 
zijn minimaal 
16 jaar oud. 

Het True line 
donor haar is 

alleen 
afkomstig van 

levende 
mensen. 



Neem een kijkje achter de schermen! 

 

 De eerste stap is het knippen 

van gezond donor haar. 

 

Vervolgens wordt het haar 

intensief gereinigd. 

 

Daarna wordt het haar 

gehackeld. 

 

 

Het ontkleuren en kleuren 

duurt gemiddeld 6 weken. 

Na het kleuren wordt er 

gecontroleerd of alle 

haarschubben nog intact zijn. 

Hier wordt het haar met de 

hand geweven. 



Een prachtig 
en duurzaam 
eindproduct 

van de 
hoogste 
kwaliteit. 



 Marjory Alice: “Zelf werk ik 
voornamelijk met microringen 
omdat ik het belangrijk vind dat 
er absoluut geen schade wordt 
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.”  



Vernieuwde microringen:  

 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.  



Onze  
onzichtbare 
microring is 

gepatenteerd 



 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.  

  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 
tienerjaren 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 samenwerking hebben de twee elkaar 
weer gevonden en hebben ze de handen weer 
ineen geslagen. Dit is uitgegroeid tot een top-
duo! 



 
  
 
 
 
 
 

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

mailtje naar 
info@truelinehairsystems.nl of 

meldt u aan op 
www.truelinehairsystems.com  

 


