Sa men k iezen we de
op lossin g die h et beste
b ij j ou pa st
Hairflow creëert mooie
haaroplossingen 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.

Voordelen van H airflow:
Wij zijn ervaringsdeskundigen
Maatwerkspecialist
Ruime keuze en snelle levering
Infix hair expert

Geeft Haargeluk!
D e o p los s ing b i j h a a r ve r l i es

Europees onbewerkt natuur
haar
Vergoeding via alle
zorgverzekeraars
Maximale privacy, privé
afspraken
Uiteraard is een huisbezoek
mogelijk
Eenvoudig te bereiken, ook
per trein

Maatwerk
Marian, 58 jaar:

“Ik heb voor een maatwerk
oplossing gekozen van Hairflow,
waarbij ik zelfs mijn eigen haren
mocht uitkiezen. Ze hebben mij
echt goed geadviseerd. Niemand
ziet dat ik een haarstuk draag.
Sporten, zwemmen en slapen, ik
kan er echt alles mee!”
Mijn eerste haarwerk
Anoniem, 34 jaar:

“Ik draag mijn eerste haarwerk
en ik ben er superblij 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.”

Het begint met dunner
worden van je haar.
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Je scrolt het internet af op
zoek naar antwoorden.

2
Tijdens je zoektocht naar
de oorzaak en mogelijke
oplossingen maak je een
afspraak met:
• een arts (oorzaak)
• Hairflow (oplossingen)

3
Samen met onze
haarwerkspecialist bekijk je
de mogelijkheden en kies
je uit wat bij jou past.

Danique
van der Leest
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Op basis van jouw
zorgverzekering kunnen
wij de vergoeding voor je
berekenen.
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Marjorie
Herr

Neem vrijblijvend contact op:

06 8 3 8 9 64 41

Nadat je de keuze
gemaakt hebt, gaan we jouw
haaroplossing plaatsen,
knippen en eventueel
kleuren.
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Neem de tijd om
te wennen aan je
haarstuk of haarwerk,
zodat je kunt ervaren
wat jij prettig vindt.

7
Terug in de salon passen we de
laatste kleine dingen aan met als
doel dat jij jezelf weer helemaal
herkent.

Wij nemen graag de tijd voor je.
We werken uitsluitend op afspraak
om jou alle aandacht te geven en
je maximale privacy te bieden.
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www.hairflow.nl
info@hairflow.nl
Oude rijksstraatweg 6
7391 MD, Twello

