
Persoonlijk advies 
in eigentijds haarwerk

Oplossingen 
bij haarproblemen

Specialist in haarwerken 
(sinds 1938)

Eigen atelier

in eigentijds haarwerk
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Oplossing bij haarproblemen
Gelukkig hebben wij, bij Haarcentrum 
Ugeka, dé oplossing voor haarproblemen. 
Wij bieden vervangend haar, in de vorm 
van een haarwerk (pruik) of haarstuk.  
Deze hebben een natuurlijke uitstraling 
en zijn luchtdoorlatend. Een lacefront aan 
de voorkant zorgt dat de overgang van de 
huid naar het haar er heel natuurlijk uitziet.
Vertrouwen, begrip en discretie staan bij 
ons voorop. Samen met onze haarwerk

Mooi haar, niet van echt 
te onderscheiden. Als u 
dat zoekt, zit u bij ons 
goed. Haarverlies is al 
vervelend genoeg. Haar 
is een onderdeel van 
uw persoonlijkheid en 
juist op zo’n ingrijpend 
 moment is het uitermate 
belangrijk om een ver-
trouwd gevoel te hebben 
wanneer u in de spiegel 
kijkt.

 

Mooi 
haar  
geen  

bijzaak  
maar  

hoofdzaak
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specialisten zoeken we naar de best pas
sende oplossing, waarbij u gewoon uzelf 
kunt zijn. Alleen het beste resultaat geldt!

Onze werkwijze
Als u binnenkort start met chemotherapie 
dan is het fijn als u vooraf bij ons komt 
zodat we kunnen kennismaken en uw haar 
en haarkleur kunnen zien. Wij bieden altijd 
een vrijblijvend adviesgesprek waarin u uw 
wensen kenbaar kan maken. We nemen de 
tijd voor u, zodat u zich volledig op uw ge
mak voelt en in alle rust kunt passen. Door
dat we over een grote voorraad beschikken 
en veel keus hebben in de nieuwste model
len, kunnen we snel leveren. Wij maken het 
haarwerk altijd op maat en knippen deze 
bij de aflevering op uw hoofd in model. 

Haarwerk
Haarwerken zijn uitgevoerd in prachtige 
kwaliteiten, zowel in kunsthaar, echt haar 
of een mix daarvan. Bovendien hebben 
ze een fijn draagcomfort. Ze zien er ver
bluffend natuurlijk uit. Nagenoeg aan de 
haardracht van eigen haar.  

Het door u gekozen haarwerk kunt u 
 kosteloos bij ons reserveren.

Hoofdbedekkingen
Wij bieden tevens een ruime 
collectie hoofdbedekkingen 
zoals nachtmutsjes,  bamboo  
mutsjes, turbans, luxe   
mutsen, petten, hoeden,  
badmutsen en sjaals van  
o.a. Christine Headwear.  
 
Bezoek ook onze webshop 
www.ugeka.nl/winkel 

Ugeka_folder drieluik_voorstel_def.indd   8Ugeka_folder drieluik_voorstel_def.indd   8 15-11-2021   13:4515-11-2021   13:45



Stichting Haarwensen 
Per jaar verliezen zo’n 600 jonge kanker
patiëntjes hun haar door chemotherapie. 
Daarnaast krijgen tientallen kinderen 
te maken met haaruitval als gevolg van 
 alopecia (kaalhoofdigheid) of een medische 
ingreep.

Het verliezen van haar heeft vaak een 
 grote impact en met een kaal hoofd kan 
een kind zich minder zelfverzekerd voelen. 
Een mooi haarwerk kan ervoor zorgen dat 
een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt. 

Stichting Haarwensen maakt haarwerken 
voor kinderen t/m 18 jaar. Deze haar
werken worden gemaakt van haar dat door 
andere kinderen en volwassenen wordt 
gedoneerd. 

U kunt via de Stichting een haarwerk aan
vragen die vervolgens bij ons binnenkomt. 
Wij zijn een steunpunt waar u terecht kunt 
om te passen en waarbij wij zullen kijken 
welk haarwerk het meest geschikt is.  
Check voor de voorwaarden hun website 
www.haarwensen.nl

Hoofdbedekkingen
Wij bieden tevens een ruime 
collectie hoofdbedekkingen 
zoals nachtmutsjes,  bamboo  
mutsjes, turbans, luxe   
mutsen, petten, hoeden,  
badmutsen en sjaals van  
o.a. Christine Headwear.  
 
Bezoek ook onze webshop 
www.ugeka.nl/winkel 

Haarband
In ons atelier kunt u van uw 
eigen haar (of van ons haar) 
een haarband laten maken. 
Dit is een haarband waar u 
een muts, Buff of pet over
heen kunt zetten. 
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Dun haar / Alopecia / Haaruitval (m/v)
Door hormoonveranderingen, bepaalde 
medicatie of stress kunt u last van haar
uitval krijgen over het gehele hoofd of 
 alleen bovenop. Het haar is dan zo dun, 
dat je erdoorheen kijkt en de schedel ziet. 
Een haarstukje is een heel mooie oplos
sing voor mensen bij wie het haar vooral 
bovenop het hoofd dun is. Er zijn veel 
mogelijkheden: we hebben haarstukjes 
van kunsthaar en echt haar op voorraad, 
maar u kunt ook kiezen voor maatwerk. 
Haarstukjes bevestigt u met klemmetjes of 
dubbelzijdig tape, afhankelijk van uw kap
sel. Eenmaal bevestigd voelt het natuurlijk 
en zijn ze werkelijk niet meer van uw eigen 
haar te onderscheiden. Wat uw keuze ook 
wordt, wij knippen ieder haarstukje op het 
hoofd perfect in model, zodat het naadloos 
overgaat in uw eigen haar.

 

“Mijn haarwerk  
geeft mij rust,  

vrijheid en  
zelfvertrouwen  

om op een  
positieve manier  

in het leven  
te staan.”
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Advies vergoeding  
&  verzorging
Haarcentrum Ugeka 
besteedt veel aandacht 
aan nazorg en service 
en begeleidt u vanaf het 
eerste adviesgesprek tot 
aan het indienen bij uw 
verzekering. Wij zijn een 
erkend bedrijf en hebben 
contracten met alle zorg
verzekeraars en helpen u 
bij het verkrijgen van de 
vergoeding. Dit brengen 
we direct in mindering 
op het aankoopbedrag. 
We beschikken over ons 
eigen atelier. Op onder
houd kunt u meestal 
wachten.

Bezoek ons in het Gezondheidshuis
Wilt u ook (weer) een mooi kapsel? Neem 
dan contact met ons op voor persoonlijk 
advies. Wij kunnen tevens een haar en 
hoofdhuid analyse uitvoeren. Mocht u niet 
in de  gelegenheid zijn langs te komen, 
 bezoeken wij u ook thuis en in het zieken
huis.  
 
Bel ons op 030 251 35 99 en we maken 
direct een afspraak.

Gezondheidshuis  
Bosboomstraat 1G Utrecht
T 030 251 35 99 
www.ugeka.nl 
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