Persoonlijk advies
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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.
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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
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haarwerk altijd op maat en knippen deze
bij de aflevering op uw hoofd in model.

Bezoek ook onze webshop
www.ugeka.nl/winkel

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.

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.

Haarband
In ons atelier kunt u van uw
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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

“Mijn haarwerk
geeft mij rust,
vrijheid en
zelfvertrouwen
om op een
positieve manier
in het leven
te staan.”

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.
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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
erkend bedrijf en hebben

Bezoek ons in het Gezondheidshuis
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