#mydentity is opgericht door social
media guru Guy Tang. Met meer dan
2 miljoen volgers op verschillende
kanalen is hij een fenomeen in de
internationale hair business.

V

orig jaar lanceerde
Guy Tang zijn kleurlijn
#mydentity officieel in
de Benelux tijdens een
uitverkocht event in de
Kromhouthal. Guy Tang:
“Ik heb bijna alle kleurlijnen die
op de markt zijn gebruikt en de
meeste van mijn ervaringen
gedeeld op mijn YouTube-kanaal.
Ik was op zoek naar een merk
dat uniek is, maar toch de beste
kwaliteiten van verschillende
merken in zich heeft. Toen heb
ik #mydentity ontwikkeld. De
kleuren die ik in eerste instantie
voor het merk heb gemaakt, zijn

Balayage
like Guy Tang

modern, actueel, fris en uniek in
onze branche. De #mydentity
lighteners/bleach komen de
belofte na met betrekking tot het
oplichten tot 8-9 niveaus en zijn
toch zacht voor het haar.”

BALAYAGE KIT

Tijdens het event presenteerde
balayage expert Guy Tang ook
voor het eerst zijn nieuwe
producten Stroke7 Rosé Balayage
Lightener en Thicc Balayage
Activators, onderdeel van de
Balayage Kit. “De Balayage Kit
heeft alles wat je nodig hebt om
de perfecte balayage voor je klant
te creëren. Het bevat de Stroke7
Balayage Lightener die tot
zeven kleurniveaus oplicht in
één applicatie. Samen met de
Activators vormt de Lightener
een unieke romige consistentie.
ElastiShell Technologie zorgt voor
een flexibele viscositeit. Hierdoor
schilfert het niet tijdens het
inzetten van de balayage en blijft
het product doorwerken van
applicatie tot uitspoelen. Dit zorgt
voor een gelijkmatige lift en een
naadloos kleurverloop. In de kit
zitten ook de tools die je helpen

90 lancering

Guy Tang is niet alleen
social media guru,
maar ook balayage expert
bij het creëren van de look:
roségouden mixing bowl, drie
verfpenselen plus kam en de
paddle. De Meche Sheets zijn
nuttig bij het isoleren van de
balayage”, aldus Guy Tang. De
Stroke7 Rosé Balayage Lightener
en Thicc Balayage Activators zijn
overigens geformuleerd met de
favoriete geur van Guy Tang:
lavendel!

EDUCATIE

Beautydistrict is distributeur voor
#mydentity in de Benelux en geeft
educatie voor #mydentity.
Education Manager Firoza Ilahi
vertelt hier iets meer over: “Omdat
Guy Tang educatie heel toegankelijk maakt voor iedereen middels
zijn gratis YouTube-kanaal en hier
wekelijks nieuwe content op laat
zien, bieden wij vanuit ons
educatieplatform BEAUTY L.A.B.
(Learning About Beauty) op een
andere manier educatie aan. Dit
doen wij door onder andere vlogs
van onze educators te laten zien
via het YouTube-kanaal van
BEAUTY L.A.B., tips & tricks te
delen in onze online community,
online Q&A’s via social media met
onze #mydentifier (educator)
Marius en drie keer per jaar een
training met een actueel thema.
Verder adviseren wij iedereen
Guy Tang’s YouTube-kanaal te
volgen voor de laatste trends op
het gebied van kleur en zich aan
te sluiten bij de #mydentity online
community op Facebook. Er is
een internationale variant
(@Guy_Tang #Mydentity
#HairBesties) en een Nederlandse
variant (@Guy_Tang #Mydentity
#HairBestiesNL). De online
community is opgericht zodat

kappers en coloristen met elkaar in
gesprek kunnen gaan, tips kunnen
delen en inspiratie over elkaars
creaties kunnen opdoen. Dit is waar
de community voor staat: samen
de markt in beweging brengen en
jezelf blijven ontwikkelen. Dat is
wat Guy Tang ook door wil geven;
hij maakt geweldige kleurcreaties
met zijn eigen kleurlijn #mydentity
door kleuren te ontwikkelen die in
de markt nog niet worden aan
geboden. Hij deelt zijn tips via zijn
YouTube-kanaal en laat stap-voorstap zien tot welke creaties hij komt.
Daarnaast wil hij alle kappers en
coloristen een podium geven om
op zoek te gaan naar hun eigen
identiteit op het gebied van kleur.
Op 24 en 25 februari is Guy Tang
trouwens aanwezig tijdens The Hair
Project in Kortrijk. Daar zal hij op
beide dagen een show geven en
een technische workshop met
aansluitend een meet & greet.”

De Balayage Kit van Guy Tang is
verkrijgbaar via www.beautydistrict.nl.
Vanaf nu kunnen alle #hairbesties in de
Benelux dus makkelijk de balayage
techniek creëren die Guy Tang gebruikt op
al zijn iconische social media modellen!

