Een haarwerk of haaraanvulling,
het mooiste en natuurlijkste
alternatief!

Wacht niet langer en bel voor
een vrijblijvende afspraak naar:
024- 747 00 00
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Woord vooraf
Veel mensen die last krijgen van haaruitval of dunner haar, voelen zich onzeker. Ze vragen zich
af ‘wat gebeurt er met mijn haar’ en ze weten zich dan geen raad. Vaak wordt bij de kapper al
het een en ander gezien. Wanneer er via een gesprek en vragen niet duidelijk is wat er aan de
hand is, wordt er aangeraden naar de huisarts te gaan. Via de huisarts wordt er doorverwezen
naar een dermatoloog, als deze ook niet weet wat de oorzaak is.
Er zijn verschillende redenen waarom mensen een haarwerk aanschaffen: mensen raken door
haarziekten zoals Alopecia Androgenetica of als gevolg van de behandeling van kanker hun
haar (gedeeltelijk) kwijt. Bij de veel voorkomende haarziekte Alopecia Areata, ontstaan er kale
plekken op het hoofd. Wanneer er sprake is van haarverlies, kunnen mensen zich niet op hun
gemak voelen. Ze hebben het idee dat ze worden nagekeken en aangestaard.
In dergelijke gevallen kan een haarwerk een goede uitkomst zijn. Tegenwoordig zijn
haarwerken vaak van zeer goede kwaliteit en nauwelijks te onderscheiden van echt haar.
Bij Anita Haarwerken proberen wij u een zo goed mogelijk advies te geven en ervoor te zorgen
dat u niet met vragen achterblijft, wij proberen u zo goed mogelijk te informeren. Wij hebben
een aparte salon voor haarwerken, hier kunnen wij u in alle rust en privacy vrijblijvend
adviseren.

Inleiding
Kiezen voor een haarwerk of haaraanvulling is meestal een lastige stap.
Slecht, dun of tijdelijk geen haar door welke reden dan ook?
Wij zorgen ervoor dat u weer met een goed gevoel naar buiten gaat.
Voor iemand die kaal is of kaal begint te worden, is dit vaak moeilijk te accepteren. Het gevoel
van onzekerheid en onmacht heeft een grote impact op het dagelijks leven. Sociale bezigheden
raken in het slop en zo kan er een sociaal isolement ontstaan.
Een haarwerk is bijna altijd de oplossing voor dit probleem. Natuurlijk begrijpen wij dat het
heel moeilijk is om in deze situatie de stap te zetten om de keuze te maken voor een haarwerk.
Maar een gesprek met een haarwerkspecialist zal veel vragen wegnemen. Tegenwoordig zijn er
veel mogelijkheden op het gebied van haarwerken of haaraanvullingen. Een haarwerkspecialist
kan u hier alles over vertellen. Wij zullen u op professionele manier begeleiden.
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Achmea Zorg en Gezondheid
Aegon Ziektekosten
Aevitae
Agis particulier
Agis Zorgverzekeringen
Allianz
Amicon
Anderzorg 2005
Anderzorg 2006
AON CONSULTING
ASR Ziektekostenverzekeringen
Avero Achmea
Azivo
AZVZ
Bewuzt zorgverzekerd
Caresco
Confior
Cooperatie VGZ
CZ Zorgverzekeraar
De Friesland
De goudse verzekeringen
DeltaLloyd-OHRA
DSW Zorgverzekeringen
Eno Zorgverzekeraar N.V.
FBTO Zorgverzekeringen
IAK Verzekeringen
Interpolis
IZA cura
IZA Nederland
IZR
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IZZ
Menzis
Kettlitz Wulfse Verzekeringen
Nationale Nederlanden
OHRA-ziektekosten
OHRA-zorgverzekeringen
OMS
ONVZ
ONVZ –particulierenOOM-verzekeringen
OZ-zorgverzekeringen
OZF
PNO-ziektekosten
PNOzorg
SBZ
SIZ Stad Holland Zorgverzekeraar
Turien en Co.
Unive Zorgverzekeraar
VPZ Assuradeuren
VvAA
Zekur Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid
Zorgverzekeraar Geove
Zorgverzekeraar Trias
Zorgverzekeraar UMC

Staat uw zorgverzekeraar er niet
tussen? Maakt u zich geen zorgen, wij
zorgen voor een contract met uw
zorgverzekeraar!
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Kaalheid: de oorzaken
Mensen met haarproblemen vragen vaak om advies en voorlichting. Zij willen graag weten wat
de oorzaak van hun haaruitval is en wat hiertegen te doen is. Zowel mannen als vrouwen
kunnen te maken krijgen met dit verschijnsel.
Uit onderzoek is gebleken dat 33% van de huidziekten haarproblemen tot gevolg hebben. De
huisarts kan doorgaans de aard en oorzaak van het probleem vaststellen en u verder helpen of
u wordt doorverwijzen naar een dermatoloog.

Alopecia
De meest voorkomende kaalheid wordt in medische termen Alopecia Androgenetica genoemd.
“Alopecia” betekent kaalheid. “Androgeen” verwijst naar het mannelijke geslachtshormoon en
“genetica” staat voor de erfelijke bepaaldheid. Deze vorm van haaruitval komt vooral bij
mannen voor, maar kan ook voorkomen bij vrouwen. Vrouwen bezitten naast vrouwelijke ook
mannelijke geslachtshormonen. Het uitvallen van het haar begint meestal aan de voorzijde en
gaat vervolgens geleidelijk verder naar het middengedeelte van het hoofd.
Voor mannen is er geen bevredigende medische behandeling. Voor vrouwen is er soms wel
therapie mogelijk. De huisarts en huidarts zullen u hierover verdere informatie geven.
Alopecia Areata is de naam voor de kaalheid waarbij het haar plaatselijk verdwijnt. Het haar
valt met plukken tegelijk uit. Er verschijnen ronde of ovale plekken op de hoofdhuid.
Doorgaans is de aandoening van tijdelijke aard. Alleen in ernstige gevallen kan iemand geheel
of gedeeltelijk kaal woorden. Bij dit verschijnsel produceert het lichaam afweerstoffen,
waardoor het haar wordt af gestoten.
Er zijn speciale behandelcentra voor ernstige vormen van Alopecia Areata. Na verloop van tijd
zal het haar in veel gevallen weer aangroeien.

Chemotherapie
Kaalheid, geheel of gedeeltelijk, kan het gevolg zijn van bestraling of gebruik van bepaalde
medicijnen.
Weet u nu al dat u uw haar gaat verliezen als gevolg van de chemotherapie? Dan adviseren wij
u voordat de behandeling begint, contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen met u
een haarwerk uitzoeken dat nagenoeg aansluit op het haar zoals u het nu draagt, lengte, kleur,
model enz.. U kunt dan tijdens de behandeling zelf het moment bepalen wanneer u het
haarwerk wilt gaan dragen.

Andere oorzaken van plaatselijke of algehele kaalheid
Brandwonden, medicijnen, bestralingen, storingen in de
stofwisseling of andere haarziekten kunnen tijdelijke of
permanente kaalheid veroorzaken.
Haarverlies na een bevalling komt ook geregeld voor.
Ongeveer drie maanden nadat de vrouw bevallen is, kan
haaruitval optreden. Soms ernstig, maar meestal nauwelijks
merkbaar. Dit verschijnsel is van tijdelijke aard. Na verloop
van tijd herstelt het haar zich weer.
Ook dan kunnen wij samen met u kijken wat voor u de
beste oplossing is. Een heel haarwerk of een haarstukje dat
de kale plek(ken) bedekt.
Haaruitval is een hele persoonlijke en gevoelige kwestie.
Wij hebben een haarwerksalon waar wij u in alle rust en
privacy kunnen ontvangen en adviseren.
Ook na het adviesgesprek bent u tot niets verplicht.
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Over ons
Wie zijn wij?
Wij zijn Anita en Suzanne en als team staan wij voor u klaar om u een goed en eerlijk advies te
geven over een haarwerk of haaraanvulling.
Onze jarenlange passie voor het kappersvak heeft ons er in 2007 toe gezet om ook de mensen
die hun haar geheel of gedeeltelijk kwijt zijn, weer een goed gevoel te geven met een haarwerk.
De haarwerken zijn tegenwoordig niet meer van echt haar te onderscheiden.
Door onze jarenlange ervaring in het kappersvak zullen wij het door u gekozen haarwerk,
knippen, stylen en eventueel kleuren. Kortom geheel naar uw wens.
In onze haarwerksalon heerst een knusse en een vertrouwelijke sfeer waar wij u in alle privacy
een haarwerk zullen adviseren dat perfect bij u past.

Wij hanteren de volgende procedure:
Na het eerste contact wordt er binnen vijf dagen een geheel vrijblijvend intakegesprek gepland.
Tijdens dit gesprek zullen wij samen met u tot een passende oplossing komen. Wij zullen alle
voor- en nadelen van de verschillende soorten haarwerken met u bespreken.
Indien u het wenselijk acht, zijn wij tevens ’s avonds, kosteloos, bereid een advies op maat te
geven in onze salon, bij u thuis of in het ziekenhuis.
Wij adviseren altijd één of meerdere mensen mee te nemen wanneer u voor een adviesgesprek
komt of haarwerken komt passen.

Onder andere zullen de volgende aspecten aan de orde komen:
•
•
•
•
•
•

Wat is de oorzaak van uw haaruitval?
Hoelang moet u het haarwerk gaan dragen?
Wat zijn uw wensen, synthetisch of echt haar?
Wat is voor u de beste oplossing?
Heeft u een medische indicatie van uw arts of specialist?
Wat zijn de kosten?

Op het moment dat wij samen met u het juiste type haarwerk gevonden hebben, zullen wij dit
voor u bestellen. Indien het gewenste haarwerk op voorraad is, kunt u dit direct meenemen. U
heeft ook de mogelijkheid tot bedenktijd voor maximaal 6 weken.
De levertijd voor een maatwerk haarwerk is ongeveer 12 weken.
De levertijd van een confectie haarwerk is in de regel slechts 2 werkdagen!

Anita

Suzanne
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Ervaringsverhaal
Marianne (66): ‘Ik heb mijn gevoel voor eigenwaarde terug’
Dankzij Anita en Suzanne heb ik mijn leven weer terug. Ik voel me zelfverzekerder en krijg
complimentjes dat ik er wel 10 jaar jonger uitzie. Zij nemen gewoon alle tijd voor je en dringen
je niet op.
Tien jaar geleden maakte mijn kapster mij erop attent dat het haar bovenop mijn hoofd steeds
dunner werd. Ik heb altijd al een beetje last gehad van een minderwaardigheidscomplex en met
die kalende plek op mijn hoofd werd dat er niet beter op. De kapper raadde mij aan naar een
pruikenspecialist te gaan. Ik heb lang geaarzeld, ik schaamde me, maar uiteindelijk heb ik toch
de stoute schoenen aangetrokken.

Deelpruik
Ik kwam in aanmerking voor een deelpruik. De pruikenspecialist waar ik kwam, had ze in drie
kleuren. De kleur die het dichtst bij mijn eigen donkere haarkleur lag, was rood dus ik moest
mijn haar vanaf dat moment gaan verven. Als ik net bij de kapper was geweest, ging het nog
wel, maar zodra ik uitgroei kreeg of wanneer mijn haar wat was gegroeid, zag je gewoon heel
duidelijk het verschil met mijn deelpruik. De pruikenspecialist zat aan de andere kant van de
stad en daarom ging ik voor een tussentijdse knipbeurt altijd even bij een kapper in de buurt
langs. Ineens bleek de salon echter gesloten. Ik had het er met een vriendin over. ‘Waarom ga
je niet naar Anita’, was haar advies.

Eigenwaarde
Ik heb gelijk een afspraak gemaakt en er ging een wereld voor me open. Anita geeft goed
advies en neemt echt de tijd voor je. Ze vroeg me ook waarom ik voor een deelpruik had
gekozen. Ik bleek een haarziekte te hebben, alopecia, en daarom zou de verzekering een groot
deel van de kosten van een pruik vergoeden. Ze rekende me voor dat ik maar een klein bedrag
hoefde bij te betalen. We hebben samen een aantal pruiken uitgezocht en die heeft ze voor me
besteld. Ik kon eindelijk weer kiezen. Uiteindelijk kozen we allebei voor dezelfde pruik.
Sindsdien leef ik weer. Ik ben altijd goed gekapt en ik durf weer naar buiten. Ik heb eindelijk het
gevoel dat niet iedereen me meer aanstaart. Anita is mijn wereld geworden. Weet je, heel veel
mensen zijn stomverbaasd als ze horen dat ik een pruik draag. Dat is hen nooit opgevallen. Als
ik zoiets hoor, geeft me dat een stukje eigenwaarde terug. Anita verdient een enorme pluim,
dankzij haar heb ik weer het gevoel dat ik leef.
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Mediscope
Een haar- of hoofdhuidaandoening kun je pas behandelen wanneer je weet wat het probleem is
en wat de oorzaak is. Bij Anita Haarwerken maken we gebruik van een scope om uw haar en
hoofdhuid analyseren.
De Mediscope is een camera die het haar en de hoofdhuid 200x vergroot. Op deze manier krijgt
u een gedetailleerd beeld van het haar, de haarschacht, de talgproductie, zweetklieren en de
hoofdhuid.
De analyses van de hoofdhuid worden discreet uitgevoerd in onze haarwerksalon. Op deze
manier is uw privacy gewaarborgd en kunnen wij u een persoonlijk behandel- advies geven.
Wij voeren de hoofdhuidanalyses uit op afspraak, zodat wij voldoende tijd voor u hebben.
Vervolgens krijgt u een advies over behandeling en producten voor thuisgebruik. Of het nu
gaat om een droge, vette, schilferige hoofdhuid of zelfs ernstige psoriasis.
Mediceuticals gaat het probleem te lijf.
Ook voor overmatige haaruitval bij vrouwen door (tijdelijke) hormonale stoornissen zoals o.a.
menopauze of zwangerschap is een therapie ontwikkeld. Tevens geeft Mediceuticals speciale
adviezen voor mensen die te maken hebben met chemotherapie. Het betreft hier een
medicinaal, dermatologisch geformuleerd product. De erkende farmaceutische formules zijn
klinisch getest en FDA (U.S. Food and Drug Administration) gekeurd voor behandelingen in
een breedspectrum van hoofdhuid en huidproblemen.
De hoofdhuidanalyses worden kosteloos door ons uitgevoerd.
Kijk voor meer informatie over Mediceuticals op blz. 16

8

Veel gestelde vragen bij chemobehandeling
Wanneer moet ik mijn haarwerk uitzoeken?
Nadat u de mededeling krijgt dat het haar waarschijnlijk gaat uitvallen, onmiddellijk actie
ondernemen door ons te bellen op: 024- 747 00 00
Dit telefoonnummer is voor u 24 uur bereikbaar. Ook kan u ons altijd mailen:
info@anitahairstyling.nl
Wij kunnen dan nog zien hoe uw haar in het huidige model zit. Uit ervaring weten wij dat uw
haar tussen de eerste en de tweede kuur gaat uitvallen.

Zijn de haarwerken van synthetisch of van echt haar?
Als haaruitval tijdelijk is door bijvoorbeeld medicijnen, dan adviseren wij u om een synthetisch
haarwerk te nemen. Deze zijn van zeer goede kwaliteit en goed zelf te onderhouden. Er zijn
natuurlijk ook haarwerken van echt haar, alleen zijn deze aanzienlijk anders geprijsd.

Wat doe ik als mijn haar tijdens de chemokuur niet uitvalt?
U kunt bij ons een haarwerk dat u heeft uitgezocht altijd reserveren. Zodra uw haar uitvalt
kunnen we het onmiddellijk bij u aanmeten. Valt u haar niet of nauwelijks uit tijdens de kuur,
dan ‘feliciteren’ wij u. Uiteraard brengen wij dan geen kosten in rekening voor het
gereserveerde haarwerk.

Wanneer krijg ik mijn haar weer terug?
Na de kuur gaat uw haar weer groeien. Het duurt een jaar tot anderhalf jaar voordat uw eigen
haar weer de ‘oude’ is.

Mutsjes en shawls
Wanneer u kiest voor een haarwerk dat u niet
permanent draagt, is het fijn om een aantal mutsjes
te hebben voor bijvoorbeeld ’s avonds en ’s nachts.
Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten,
maten en designs van mutsjes en shawls. Deze
worden door meerdere zorgverzekeraars vergoed.
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken om te
passen zonder een aankoop te doen.

Accessoires en producten
Alle producten voor het onderhoud van synthetisch
haar, zoals: shampoos, balsems, conditioner,
speciale haarlak en speciale haargel
- Haarwerkstandaards
- Borstels en kammen
- Dubbelzijdig strips, plakband en
halvemaantjes
- Turbans en allerlei soorten mutjes, hoeden
en petten
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Synthetisch haar
Synthetisch haar is een kunstvezel. Deze mag u niet met hitte bewerken, omdat de vezel zal
smelten. Bovendien is synthetisch haar kwetsbaar en gevoelig voor het dragen van bijv. een
coltrui. Het grootste voordeel van synthetisch haar is dat het eenvoudig in onderhoud is. Het
haarwerk blijft gemakkelijker in model dan echt haar. Hierdoor heeft u er minder omkijken naar.
Haarwerken van synthetisch haar worden daarom veelal gekozen door mensen die worden
behandeld tegen kanker. Er zijn speciale producten die gebruikt kunnen worden voor het
onderhoud en in model houden van het haarwerk.

Hoe lang gaan synthetische haarwerken gemiddeld mee?
Uit onze ervaring is gebleken dat het haarwerk ± een jaar mee gaat. Dit hangt af van het
persoonlijke gebruik, onderhoud, de zuurgraad van uw huid, werk en/of vorm van
vrijetijdsbesteding (denk aan transpiratie).

Tip voor langere levensduur
Breng uw synthetische haarstuk of haarwerk ongeveer om de 6 weken naar Anita Haarwerken
voor een stoombehandeling. Dit zal de levensduur van het haarwerk ten goede komen.
Behandel uw haarwerk als uw eigen haar.

Voordelen van synthetisch haar
Het synthetische haar verkleurt niet of nauwelijks door de zon. Een haarwerk van echt haar kan
schade oplopen door UV licht. Het synthetische haar breekt en splijt niet en het is goedkoper
in aanschaf. Het haarwerk zit altijd in model en het is niet nodig om het te föhnen, stijlen of te
krullen. Synthetisch haar hoef je in vergelijking tot echt haar ook maar 1 maal per twee weken
te wassen. Een haarwerk van echt haar daarentegen dient elke twee dagen gewassen te
worden. Blootstelling aan een hoge vochtigheidsgraad van de lucht heeft ook geen invloed op
het synthetische haarwerk. Het haar voelt heel licht aan. Een synthetisch haarwerk kunnen wij
in vele kleuren en modellen leveren. Zowel met of zonder highlights, lowlights, met een lichte
of donkere aanzet. Er is ook een grote diversiteit aan verschillende lengtes. Er zijn dus veel
mogelijkheden. Houd er rekening mee dat langer haar kwetsbaarder is dan korter haar.
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Nadelen synthetisch haar
Een nadeel van een synthetisch haarwerk is dat u moet oppassen met warmte. U kunt het
synthetische haar niet krullen, stijlen of föhnen. Bovendien kunt u niet met het haarwerk in
warmtebronnen zoals bijvoorbeeld de sauna gaan. Ook moet u oppassen met het afgieten van
bijvoorbeeld aardappelen en bij het openen van een hete oven. De vezel zal verschroeien. U
kunt er ook niet mee slapen of zwemmen. Het is vereist om speciale shampoos en
stylingproducten te gebruiken.

Bevestigingsmethodes
U kunt uw haarwerk op meerdere manieren op uw hoofd laten bevestigen. Dit is afhankelijk van
de haaraandoening die u heeft. Het haarwerk kan bevestigd worden met clips aan uw eigen
haar of met tape vast gezet worden. Ook kunnen haarwerken op uw hoofd geplaatst worden
zonder bevestigingsmaterialen.
Het voordeel van een confectie haarwerk is dat wij deze in verschillende modellen voor u
kunnen bestellen. U kunt uit een selectie van 5 tot 6 haarwerken kiezen.
Indien de met u afgesproken levertijd niet gehaald wordt, zullen wij u dit direct melden.
Wij bieden u ook eventuele nazorg aan.
ANKO
Wij zijn aangesloten bij de sectie haarwerken van ANKO.
De algemene voorwaarden van de uiterlijke verzorgingsbranche zijn van toepassing op onze
diensten. Voor de algemene voorwaarden kijk op https://www.anko.nl

Klachtenprocedure:
Wij staan voor goede service en kwaliteit. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u een
klacht heeft, dan zullen wij er samen met u naar streven om tot een oplossing te komen. Wij
zijn aangesloten bij de geschillencommissie Uiterlijke Verzorging van de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).
De garantie op uw haarwerk bedraagt altijd 6 maanden. Iedere zorgverzekeraar vergoedt in
2018 €431,00 uit de basisverzekering. Jaarlijks wordt bekeken wat uw nieuwe vergoeding zal
zijn. Indien u daarnaast aanvullend verzekerd bent, dan wordt er meestal een extra vergoeding
uitgekeerd. Dit is per zorgverzekeraar verschillend.
Indien u een medische indicatie heeft dan declareren wij uw haarwerk rechtstreeks bij uw
zorgverzekeraar. Wij moeten ons wel houden aan de verplichtingen die de zorgverzekeraar aan
ons stelt.
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Cyberhair
Cyberhair is een revolutionaire vezel met een structuur die niet van echt haar te onderscheiden
is. Deze duurzame vezel kan tot twee keer zo langer mee gaan dan andere vergelijkbare vezels.
U kunt kiezen uit een niet permanente of een permanente aanhechting.
Het droogt niet uit door de zon, het haar kan tegen 160 graden Celsius, zo is een bezoek aan
sauna of een middagje zonnebaden geen probleem.

Kleurvastheid
Cyberhair is de vezel met de meeste kleurvastheid. Cyberhair verkleurt niet door bijvoorbeeld
de zon.

Vochtopname
Cyberhair neemt vocht op, waardoor douchen, zwemmen, sporten en een bezoek aan de sauna
geen enkel probleem is. Cyberhair voelt aan als uw eigen haar.

In model brengen
U kunt uw haar stijlen, krullen en föhnen tot 160 graden Celsius.

Stormvast
Het haar wordt niet stug maar blijft soepel. Ook in de wind valt het haar terug in model.
Dit komt door het ingebouwde structuurgeheugen. Hierdoor behoudt Cyberhair zijn vorm
onder alle omstandigheden.

Lange levensduur
Het Cyberhair heeft een gemiddelde levensduur van 12 tot 24 maanden, afhankelijk van de
zuurgraad van uw hoofdhuid en de verzorging van uw haarwerk.
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Haarwerken van echt haar
Voordelen van echt haar
Het voordeel van een haarwerk van echt haar is dat je het permanent kunt dragen, je kan er
mee slapen en bijvoorbeeld mee zwemmen. Dit is vooral prettig wanneer er sprake is van een
chronische ziekte. Een haarwerk van echt haar kan ook gestyld worden met een krultang,
stijltang of föhn. Het haar kan eventueel ook gekleurd worden, of er kunnen lowlights en
highlights in gezet worden. Wel dient dit op een speciale, zeer milde manier te gebeuren om de
kwaliteit van het haar goed te houden. Laat dit bij Anita Haarwerken uitvoeren.

Wat zijn de nadelen van haarwerken van echt haar
Het nadeel van een haarwerk van echt haar is dat het veel onderhoud vergt. Om het in model te
houden, moet je het vaak stijlen, föhnen of krullen. Dit kan een behoorlijke belasting zijn.

Voor welke doelgroepen zijn haarwerken van echt haar het meest geschikt?
Mensen met een chronische haarziekte ervaren de goede kwaliteit van echt haar als zeer
positief. Een haarwerk van echt haar kan geleverd worden als maatwerk of als confectie. De
voorkeur gaat echter uit naar maatwerk. De valling van het haar moet natuurlijk zijn. Kwalitatief
goed haar zal minder onderhevig zijn aan slijtage.

Hoe lang gaan haarwerken van echt haar gemiddeld mee?
Gemiddeld gaat een haarwerk van echt haar een jaar mee, afhankelijk van de
leefomstandigheden en verzorging. Mensen die een haarlengte prefereren van meer dan 25 cm
(schouderlengte), kunnen beter voor echt haar kiezen vanwege het “woleffect” dat optreedt bij
synthetisch haar. Alleen met echt haar kan geslapen worden.
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Voux
Wat is Voux?
Wonderbaarlijke, opbouwende haarvezels camoufleren kale en dunne plekken in uw haar. Voux
is een haarvezel die uit 100% katoen bestaat. Door middel van een uniek proces past de
structuur van de vezels zich aan, zodat deze onopvallend opgaat in uw eigen haar. De
duizenden minuscule vezeltjes zullen zich in enkele seconden verweven met uw eigen
haar(kleur).

Een metamorfose in slechts 30 seconden.
U kunt Voux heel gemakkelijk aanbrengen door het potje voorzichtig te schudden boven de
dunne plekken in uw haar. Wanneer u hier vervolgens wat haarlak overheen spuit, bent u ervan
verzekerd dat Voux goed blijft zitten tot de volgende wasbeurt ondanks regen of wind. De
vezels zijn statisch geladen en hechten zich daardoor zo perfect dat ze blijven zitten, zelfs bij
wind en regen. U zult versteld staan hoe deze opbouwende haarvezels uw dunne haar
plotseling veranderen in een dikke, volle bos haar. Voux blijft perfect zitten en maakt van uw
haar een natuurlijke volle bos tot de volgende wasbeurt. Voux is gemakkelijk met shampoo uit
te wassen. Het is geschikt voor zowel mannen als vrouwen.
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Mediceuticals
Veel voorkomende hoofdhuidproblemen
Roos
Bij roos is er sprake van een overmatige productie van huidcellen. Miljoenen mensen hebben
deze chronische aandoening. De onmiskenbare symptomen van roos zijn witte schilfers van
dode huid die de haren en schouders bedekken en een jeukende hoofdhuid.

Vette hoofdhuid
Een vette hoofdhuid kenmerkt zich door overactieve talgklieren. Hiernaast spelen leeftijd,
geslacht, en individuele hormoonspiegels een rol.

Seborrheic Dermatitis
Een vette hoofdhuid heeft de neiging last te hebben van roos, omdat een vette hoofdhuid de
groei van gist ondersteunt. Seborrheic Dermatitis, of vette hoofdhuid/haar, komt niet alleen
voor tijdens de tienerjaren maar ook op latere leeftijd. Er is een duidelijke toename van het
aantal mensen met een vette hoofdhuid.

Droge hoofdhuid
Een droge hoofdhuid kenmerkt zich door een strak gevoel van de hoofdhuid en droge
huidvlokken die van de hoofdhuid vallen. De meest voorkomende oorzaken van een droge
hoofdhuid zijn het klimaat, zwembaden, blootstelling aan de zon en agressieve shampoos die
de natuurlijke talg op de hoofdhuid oplossen en te veel vocht onttrekken.

Psoriasis
Psoriasis is een chronische (langdurige) huid- en hoofdhuidziekte. Psoriasis ontstaat wanneer
huidcellen zich snel vermenigvuldigen onder het oppervlak van de huid en zich ophopen op
het oppervlak voordat ze de kans krijgen om te volgroeien. Meestal duurt huidcelvernieuwing
ongeveer een maand, maar bij psoriasis vindt het proces slechts in een paar dagen plaats.
Psoriasis zorgt voor een dikke rode ontstoken huid, bedekt met zilverachtige schubben, die
meestal jeuken en pijnlijk aanvoelend. Verondersteld wordt dat Psoriasis veroorzaakt wordt
door voornamelijk immuunstoornissen, genetische afwijkingen, infecties, stress of medicatie.

Kijk voor informatie over de producten op onze site: www.anita-hair-beautyfashion.nl
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Voor al uw vragen:
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Sint Agnetenweg 50, 6545 AW Nijmegen
024- 747 00 00
info@anita-hair-beauty-fashion.nl
www.anita-hair-beauty-fashion.nl
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