
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Achtergrond en theorie van het haar 

De samenstelling van het haar 

 

Het menselijke haar is samengesteld uit dunne, verhoornde aanhangsels van de 

huid. Haar is opgebouwd uit keratine, een eiwit dat ook wel bekend staat als 

hoornstof. Het haar heeft drie lagen: het merg, de schors en de cuticula. 

 
In het centrum van het haar bevindt zich het merg, ook wel medulla genoemd, 

dat bestaat uit grote cellen met weinig keratine. De vorm en dikte van het merg 

bepalen de breking van het opvallende licht en dus ook de kleur van het haar, 

samen met de pigmentcellen in de bulbus. Het merg bevindt zich alleen in het 

hoofd, de wimpers en wenkbrauwen, niet in het lichaams- of donshaar. Het 

fungeert tevens als een soort 'afvalputje' van het lichaam. Als afvalstoffen zich 

hier ophopen, zal het merg deze uiteindelijk afgeven aan de cortex. Dit kan de 

behandelingen van het haar, zoals kleuren of permanenten, beïnvloeden. 

 

De schors, ook wel cortex genoemd, bestaat uit dicht opeengepakte keratine en 

vormt als het ware het skelet van het haar. De keratine is hard en bestaat uit een 

complex van parallel verlopende draadvormige eiwitketens, die onderling 

verbonden zijn door zwavel-, zout- en waterstofbruggen. Deze ragfijne draadjes 

zijn zo met elkaar vervlochten dat ze een stevige structuur vormen. Het aantal 

draadjes en hun onderlinge verbindingen bepalen de dikte en vorm van het 

haar. De vezellaag van de cortex bepaalt ook de stevigheid van het haar. De 

buitenkant van het haar wordt gevormd door de cuticula, ook wel cuticle 

genoemd.  



 

 

Zo veel mensen, zoveel haartypen 

Dit is afhankelijk van de weeromstandigheden 

Haar dient oorspronkelijk als beschermlaag voor de huid.  

De mate waarin deze laag de huid dient te beschermen, is afhankelijk van de 

weersomstandigheden. En omdat weersomstandigheden overal op aarde anders 

zijn, komen overal ter wereld verschillende haartypen voor. 

 

Gezond haar 

Is ijzersterk 

Gezond haar is ijzersterk vanwege de bouwstof keratine, die ongewone 

weerstand biedt tegen logen, zuren en eiwitsplitsende stoffen. Het is dan ook 

niet mogelijk om haren op te lossen, zelfs niet onder hoge druk of temperaturen. 

Zelfs aan een haar die slechts 0,1 mm dik is, kun je een gewicht van 100 gram 

hangen voordat het breekt. Als je een koord maakt van 100.000 gezonde haren 

(wat een normale haardikte is), kun je hier zelfs een gewicht van 10.000 kg aan 

hangen zonder dat het breekt. 

 

 
  



 

 

Hoe verliest het haar keratine? 

• Chloor en zeezout 

• Lage kwaliteit producten 

• Veroudering van het haar 

• Het klimaat (zon, wind en regen) 

• Hoge temperaturen (föhns, stijltangen en krultangen) 

• Chemische behandelingen (kleuren, blonderen, straightenen, relaxen) 

 

Waar staat gezond haar voor? 

Gezondheid, kracht en schoonheid 

Gezond en glanzend haar wordt gezien als een teken van gezondheid, kracht en 

schoonheid. Door de eeuwen heen zijn kapsels constant een belangrijk 

onderdeel van het modebeeld geweest en nog steeds is haar grotendeels 

bepalend voor hoe aantrekkelijk iemand gevonden wordt. 

 

 
  



 

 

Wat zijn Keratine, Proteïne en Botuline behandelingen? 

En wat doen ze? 

 

Keratine en proteïne zijn eiwitten die van nature in ons lichaam voorkomen. Het 

haar en de nagels van mensen bestaan voor een groot deel uit keratine. Dit eiwit 

zorgt ervoor dat het haar en de nagels sterk, gezond en glanzend blijven. Bij een 

keratine- of proteïnebehandeling wordt de natuurlijke aanmaak van keratine 

nagebootst, waardoor het haar wordt gevoed, versterkt en glanzend wordt. Deze 

behandeling brengt geen schade aan het haar, in tegenstelling tot chemische 

behandelingen. Bovendien is het niet permanent, waardoor er geen sprake is 

van uitgroei. Door de natuurlijke basis van het product is het mogelijk om de 

behandeling zo vaak te herhalen als je wilt. 

 

Als het haar erg beschadigd is of als je het haar nog steiler wilt hebben, is het aan 

te raden om een keratinebehandeling al na 4 weken te herhalen. 

 

 

 

 

  



 

 

Verzorgen van het haar 

Gezond haar begint van binnen uit 

 

Een tekort aan voedingsstoffen en zuurstof kan de kwaliteit van het haar (en de 

nagels) aantasten. Om dit tekort op te vullen, kun je supplementen gebruiken. 

Hieronder vind je een lijst van belangrijke voedingsstoffen die kunnen bijdragen 

aan mooi haar: 

 

Vitamine C: vitamine C draagt bij aan de 

vorming van collageen wat van belang is voor 

een goede conditie van de bloedvaten, de 

normale werking van bloedvaten, het behoud 

van een sterke vaatwand en soepele aderen. 

Doordat de bloedvaten en aderen om het 

haarzakje de haren voeden is vitamine C met 

collageen een mooie basis voor mooi haar.  

 

Biotine: biotine houdt de haren sterk en 

draagt bij aan de normale haargroei. 

Daarnaast is biotine goed voor de glans van 

het haar.  

 

Seleen: selenium is belangrijk voor de 

conditie van het haar, de normale haargroei 

en het behoud van glanzend haar. Ook 

seleen houdt de haren sterk.  

 

Zink: zink is belangrijk voor de normale haargroei, de conditie van het haar, sterk 

haar en de glans van het haar.  

 

Koper: koper draagt bij tot een normale pigmentatie (kleur) van het haar.  

Hoofdhuid verzorgen 

 

Vitamine B2: Vitamine B2 voedt de huid van binnenuit, ondersteunt het 

herstellend vermogen en helpt bij het gezond houden van de huid. 

 

 



 

 

 

Tips voor de beste haarverzorging  

Ondek de lijst hieronder 

Vermijd stress 

Droog je haar voorzichtig 

Voed je haar met haarvitamines 

Knip de punten om de 3 maanden 

Gebruik 1 keer per week een haarmasker 

Gebruik een haarvriendelijke haarborstel 

Vermijd stylingsproducten zo veel mogelijk 

Was je haar niet te vaak (1 à 2 keer per week) 

Niet te vaak kleuren (enkel de uitgroei bijhouden) 

Bescherm je haar tegen hitte maar ook tegen de zon  

Gebruik de juiste shampoo en conditioner afgestemd op jouw haartype 

Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen voor een betere doorbloeding 

Gebruik keratinerijke shampoos en conditioners zonder SLS, SLES, parabenen 

 

 


