
Creëert twists en haarstijlen 

BAB1100E

Na Miracurl®, welke moeiteloos perfecte krullen creëert, 

is er nu de PerfecTwist die, even perfect en moeiteloos,  

twists in het haar maakt. 

BaBylissPRO®  blijft innoveren!

Deze ergonomisch ontworpen tool ligt perfect en licht in 

de hand en creëert in een mum van tijd prachtige twists 

in het haar. 

Het creëren en decoreren van verschillende haarstijlen is 

met de PerfecTwist een stuk gemakkelijker en leuker! Je 

maakt moeiteloos eindeloos veel verschillende creaties, 

zo vaak als de klant wil.  



Hoe werkt het? 
Pak een haarlok waarin je de twist wil creëren en verdeel deze in twee lokken. 

Klem de uiteinden van de haarlokken in de haakjes op het apparaat. Zorg 

ervoor dat de lokken op gelijke lengte in de haakjes bevestigd zijn en trek het 

haar strak. Met stand 1 worden de haarlokken afzonderlijk getwist. Je kunt de 

twist strakker of losser maken door stand 1 korter of langer aan te houden. 

Met stand 2 worden de haarlokken die afzonderlijk getwist zijn, in elkaar 

getwist. Ook deze twist kun je strakker of losser maken door stand 2 langer of 

korter aan te houden. 

Als je twist klaar is gebruik je stand 0 om de haaruiteinden uit de klemmetjes 

te halen en deze vast te maken met een van de accessoires of wat fixatie 

spray. Herhaal dit proces zo vaak als je wilt!

Bij de PerfecTwist zit een haardecoratie set met sieraden waarmee je eindeloos 

verschillende stijlen kunt creëeren. Van een natuurlijke, casual look tot een 

verfijnde, exclusieve look voor die speciale avond uit. Één of meer accessoire 

ringen kunnen op één of beide haakjes van het apparaat worden geplaatst 

voor het twisten. Na het afzonderlijk twisten van de haarlokken met behulp 

van stand 1, kan de ring naar de gewenste positie op het haar worden 

geschoven en met stand 2 worden verweven in de twist. Ook linten, draden 

en parels kunnen worden verwerkt in de haartwist. Deze accessoires bevestig 

je met behulp van een clipje of elastiek aan de aanzet van de haarlok die je 

wilt twisten. Het uiteinde klem  je samen met het uiteinde van de haarlok in 

de haakjes van de PerfecTwist . Zo creëer je een twist en decoratie in dezelfde 

tijd!

De PerfecTwist werkt op batterijen (meegeleverd). 

50 trendy accessoires!
10 verschillende linten en draden

16 mini clips in 2 verschillende maten en keuren 

6 ringen in verschillende vormen en kleuren 

18 elastiekjes in 3 verschillende maten 
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 Exclusief voor Hair Artists

®

w w w . b a b y l i s s p r o . c o mBarcode  3030050114423


