J aa rlij k s k iezen er
d u izen d en men sen voor
een h aa rop lossin g
Wanneer je een chemokuur moet
ondergaan, heb je waarschijnlijk
maar 1 doel voor ogen: beter
worden. Als dan je haar uitvalt
door deze behandeling kan dat erg
confronterend zijn. Hierbij kunnen
wij je helpen. In een gesprek leggen
wij je graag uit hoe.

De o pl o ssing voor
haarv e r lies d o or
ch e m othera p ie

We adviseren je zo snel mogelijk
langs te komen, bij voorkeur al
vóór de eerste kuur. We kunnen
bijvoorbeeld een haarwerk
reserveren, zodat je er gebruik
van kan maken wanneer jij daar
behoefte aan hebt.
Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend
kennismakingsgesprek van
ongeveer anderhalf uur bespreken
wij de achtergrond van je
haarverlies, de wensen die je hebt
en de oplossingen die mogelijk zijn.
Informatie na het gesprek.
Je ontvangt na afloop van
het kennismakingsgesprek de
mogelijkheden per mail. Onze
prijzen zijn inclusief alles, zodat je
weet waar je aan toe bent. Heb je
daarna nog vragen? Geen enkel
probleem, wij beantwoorden ze
graag!

Samen kiez en wij de
oplossing die het beste
bij jou past
Hairflow creëert mooi haar voor
mensen met haarverlies. Onze
passie is ontstaan uit onze
voorliefde voor het kappersvak
en onze eigen ervaringen met
haarverlies. Wij weten als geen
ander welke impact het verliezen
van je haar heeft.

Voor delen van Hair f low:
Wij zijn ervaringsdeskundigen
Maatwerkspecialist
Ruime keuze en snelle levering
Vergoeding via alle
zorgverzekeraars
Maximale privacy, privé
afspraken
Uiteraard is een huisbezoek
mogelijk
Eenvoudig te bereiken, ook
per trein

Kosten en vergoeding
Tumor
Bij
goed en eerlijk advies hoort
Ik ben geopereerd
aan een tumor
uiteraard
ook het financiële
plaatje.
Allemijn
zorgverzekeraars
net boven
rechteroor. Daarom
vergoeden
geheelwaar
of gedeeltelijk
is er een litteken
geen haar
de
aanschaf
van
een
haarwerk.
meer kan groeien. Er is
een malOp basis van jouw zorgverzekering
letje gemaakt, en ik kijk er naar uit
kunnen wij de vergoeding voor je
om dit haarstukje te kunnen draberekenen. Wij zijn aangesloten
gen.
Geknoopt
met haar dat
bij
alle
zorgverzekeraars,
dus zich
daar
mooi
gaat
mengen
met
mijn
hoef je je geen zorgen over teeigen
haren. Bedankt voor jullie advies!
maken.

Tumor
Wilma, 53 jaar:

“Ik ben geopereerd aan een tumor net
boven mijn rechteroor. Door het litteken
kan daar geen haar meer groeien.
Hairflow heeft een mal gemodelleerd.
Daarvan wordt het haarstukje gemaakt
waarin haar wordt geknoopt, passend
bij mijn eigen haren. Ik kijk ernaar uit
om het haarstukje te kunnen dragen.
Bedankt voor jullie advies!”
Mijn eerste haarwerk
Anoniem, 34 jaar:

“Ik draag mijn eerste haarwerk en ik ben
er super blij mee. In het begin was ik
er onzeker over, maar al snel werd het
dagelijks als vanzelfsprekend. Met name
door de goede begeleiding en adviezen
van Danique. Binnenkort ga ik een nieuw
haarwerk uitzoeken en ik weet nu al dat
het prachtig zal worden.”

Mijn eerste haarwerk
Ik draag nu mijn eerste haarwerk
en ben er super blij mee. In het
begin nog wel onzeker geweest,
maar met goede begeleiding en
adviezen van Danique draag ik
het haarwerk dagelijks als vanzelfsprekend. Binnenkort ga ik een
nieuw haarwerk uitzoeken en ben
ervan overtuigd dat het er goed
gaat uitzien.
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