
Tools?
Zorg dat je deze tools bij je hebt om
de training te kunnen volgen.

CUTTING.COMB
SECTIONING.CLIPS
CURL.CLIPS
DETAILING.BRUSH
TEXTURE.COMB
SCHAREN (SCHARENMAP)
PADLE BRUSH
ROLL.BRUSH.SMALL
ROLL.BRUSH.LARGE
SMOOTHING.BRUSH
STYLING.BRUSH
KM DENMAN BRUSH
FÖHN + OPZETSTUK
STIJLTANG
KRULTANG MEDIUM/LARGE

KEVIN.MURPHY

PINK.SUNDAY
16.10.2022

Wat leuk dat jij je hebt ingeschreven als vrijwilliger om te knippen voor het goede doel! We 
beginnen graag op tijd, dus zorg ervoor dat je ruim een halfuur van tevoren aanwezig bent. 

We hebben er zin in. Tot dan! 

ABOUT PINK.SUNDAY
Oktober staat bij KEVIN.MURPHY in het teken van Breast Cancer Awareness. Op zondag 16 
oktober gaan we knippen voor het goede doel! De opbrengst van deze dag zal worden 

gedoneerd aan het Daniel Den Hoed Fonds. Dit fonds haalt geld op voor wetenschappelijk 
onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

De KEVIN.MURPHY Academy @ PLATFORM.ZERO wordt omgetoverd tot een exclusieve 
kapsalon waar klanten heerlijk in de watten worden gelegd. Buiten een fantastic new haircut, 
bubbels, muziek, merchandise en hapjes krijgen ze ook nog de mogelijkheid om met korting

KEVIN.MURPHY-producten te kopen.

In de PINK.SUNDAY-salon knippen we consumenten voor €45,-.
De opbrengst wordt gedoneerd aan het Daniel den Hoed fonds en

draagt bij aan de strijd tegen borstkanker. Samen maken we er een onvergetelijke dag van!
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When&
Where?

16/10/2022
09.30-17.00 uur

PLATFORM.ZERO
Raampoortstraat 20
3032 AH Rotterdam


