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Inleiding
Door medicijngebruik, chemotherapie, een haarziekte , erfelijke aanleg of uw
leeftijd kan uw haargroei geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Maar ook door
brandwonden, een operatie, bestraling of psychische problemen kan uw haar
min of meer ernstig worden beschadigd. Voor uw leven kan dit soms grote
gevolgen hebben. Laat het niet zo ver komen!
Niet voor iedereen is er dé oplossing, maar voor velen van u hebben wij
absoluut een onzichtbare mogelijkheid in de vorm van een haaraanvulling,
haarintegratie, volpostiche, extensions, weftings, of een combinatie van deze
mogelijkheden.
Capelle Haarwerken (CHW) is leverancier van haarwerken voor dames, heren
en kinderen. Wij zijn gespecialiseerd in haarwerken en haardelen voor
blijvende en tijdelijke kaalheid.
Wij voeren een zeer grote collectie haarwerk van vele bekende merken. Wij
bieden u een ruime keus in haarwerken in veel maten, kleuren en modellen,
van stijlvol klassiek tot trendy modieus. U zult verbaasd zijn over de
mogelijkheden.
Capelle Haarwerken levert alleen de allerbeste kwaliteit tegen de laagste
prijzen. Naast de vakkundige aanmeting van standaard confectiehaarwerk is
maatwerk onze specialisme. Dit vraagt zeer grote vakkennis over haardelen,
materialen en jarenlange ervaring.
In ons eigen atelier kunnen maatcorrecties, reparaties en onderhoud direct
voor u worden uitgevoerd.
Cyberhair en Vitalhairspecialist
Zonder schroom kunnen wij zeggen dat wij de grootste leverancier in
Nederland zijn van Cyberhair en Vitalhair. Wij hebben een zeer grote ervaring
met dit haar en weten daarom precies wat wel en niet kan. Cyberhair is bij
uitstek geschikt voor een haaraanvulling voor dames en heren. Maar ook in
volpostiches zijn er zeer goede mogelijkheden. Haarwerk van Cyberhair en
Vitalhair is topkwaliteit.
Ons enthousiasme, jarenlange ervaring en deskundigheid maken onze service
compleet.
Wilt u meer informatie, maakt u dan een afspraak voor gratis en deskundig
advies. “Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing”
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Alopecia
Er zijn diverse oorzaken voor haarverlies.
De algemene term voor haarverlies is
Alopecia. Echter zijn er veel verschillende
oorzaken van haarverlies:

Alopecia cicatricialis.
Dit haarverlies komt voornamelijk bij
vrouwen voor. Dit is een vorm van kaalheid
die optreedt door littekenvorming op de
(hoofd)huid. Omdat op het littekenweefsel
geen haargroei plaatsvindt, ontstaan er kale
plekken, afhankelijk van de omvang van de
littekens. Er zijn verschillende redenen
waarom littekenvorming kan optreden.
Verbranding, verwonding, infectie,
schimmelvorming en aangeboren
afwijkingen kunnen hiervan de oorzaak zijn.
Pseudopélade van Brocq is een bijzondere
vorm van alopecia cicatricialis en is mogelijk
het gevolg van een ontstekingsproces van
de hoofdhuid waarvan de oorzaak meestal
niet bekend is. Men vermoedt dat een autoimmuunreactie hieraan ten grondslag ligt.

Alopecia Androgentica, of te wel
'mannelijke kaalheid'.
Wordt veroorzaakt door het mannelijke
hormoon en wordt vaak zichtbaar op de
kruin of aan de inhammen. Dit kan bij
mannen maar ook bij vrouwen voorkomen.
Het is geen haarziekte. Dit is een
onomkeerbaarproces. Het is onderdeel van
het verouderingsproces wat voor een aantal
mensen heel vervelend kan zijn, zeker voor
vrouwen waarbij de kaalheid duidelijk
zichtbaar is.
De behandeling: Is de plek stabiel, dat wil
zeggen wordt in korte tijd niet groter of
kleiner, dan is het afhankelijk van de grootte
van de plek of de kaalheid verborgen kan
worden met een haardeel. Meestal is een
haardeel mogelijk als het resthaar, dus
rondom het hoofd nog voldoende vol is. Het
haardeel kan dan op diversen manieren
bevestigd worden: met behulp van clips, als
er voldoende resthaar is, of met huidtape als
de plek echt kaal is.

En dan? Is de plek stabiel dan is het
afhankelijk van de plaats en de grootte van
de plek of de kaalheid verborgen kan worden
met een haardeel. Meestal is een haardeel
mogelijk als het resthaar, dus rondom het
hoofd nog voldoende vol is. Het haardeel
kan dan op diversen manieren bevestigd
worden: met behulp van clips, als er
voldoende resthaar is, of met huidtape als
de plek echt kaal is.

Alopecia Areata.
Kan beginnen met kleine kale plekken op het
hoofd die kunnen verdwijnen maar ook
groter kunnen worden. De plekken gedragen
zich dus grillig. Deze kaalheid kent 3
gradaties:
- Alopecia Areata; pleksgewijze kaalheid,
- Alopecia Totalis; gehele kaalheid van het
hoofd,
- Alopecia Universalis;ontbreken gehele
lichaamsbeharing.

Trichotillomanie.
Bij deze vorm van haarverlies is feitelijk
geen haarziekte. Bij trichotillomanie vallen
de haren niet uit door een lichamelijke
oorzaak.De haaruitval wordt veroorzaakt
door een dwangmatige neiging de eigen
haren uit te trekken.
Er zijn ook enkele verenigingen voor
consumentenbelangen waar u terecht kunt
voor informatie over haarverlies,
bijvoorbeeld de Alopecia Vereniging (AV),
een landelijke vereniging van en voor
mensen met chronisch haarverlies. Wij
hebben de juiste adressen voor u. Of
bezoek de website www.alopeciavereniging.nl.

De behandeling is afhankelijk van het
stadium waarin het zich bevindt. De
grilligheid van de kleine plekken maakt het
vaak onmogelijk om een duurzame
oplossing te vinden in een haardeel. Deze
kan binnen een korte tijd te groot of te klein
worden. Haarverlies kan soms zo snel gaan
dat maatwerk niet mogelijk is. Wij adviseren
dan ook regelmatig om niet een heel duur
haardeel aan te schaffen vanwege de
onzekerheid. Is de onzekerheid over het
verloop zo groot dan adviseren wij
regelmatig een volledige pruik te gaan
dragen.
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Chemokuur, radiotherapie (bestraling)
Haarverlies door chemotherapie of
bestraling komt steeds meer voor. Wij
hebben hier dagelijks mee te maken. Door
het goede contact met o.a. de Zwolse Isala
ziekenhuizen blijven wij goed
geïnformeerd over de behandelingen en
de bijwerkingen.

Wij raden u aan om een kleefrand in het
montuur te laten zetten, zodat u de pruik
eventueel kunt kleven aan de huid dat
geeft meer zekerheid en vertrouwen. Onze
eigen service afdeling kan dit voor u
verzorgen. Wilt u eens zonder haarwerk
lopen, dan vindt u in dit boekje diverse
voorbeelden van turbans en achter in dit
boekje zijn voorbeelden om zelf een
hoofddoekje te knopen. Indien u thuis geen
haarwerk draagt gebruik dan een turban of
mutsje. U bent minder vatbaar voor kou,
warmte, zon en tocht. Leverbaar in
verschillende prijsklasses. Enkele
verzekeringen vergoeden mutsjes of een
deel daarvan.

U voelt zich goed wanneer u er verzorgt
uitziet. Daarom kan goed haarwerk zo
belangrijk zijn. CHW levert haarwerk voor
zowel dames, heren en kinderen. Voor
dames is er een ruime keus in haarwerken.
Heren accepteren soms gemakkelijker de
kaalheid bij chemo. In een persoonlijk
gesprek bekijken we of een haarwerk wel
is aan te raden. Maak gerust een afspraak.
Bij kinderen zien wij de laatste tijd steeds
meer alternatieven, zoals een leuke pet
eventueel in combinatie met een lange
vlecht. (zie ook blz. 6 Kinderpruiken)
Als de kaalheid het gevolg is van een
chemokuur of bestraling dan is maatwerk
niet verstandig omdat de levertijd van
maatwerk 6 tot 12 weken kan zijn. Ook
weet u niet in welke mate en wanneer uw
haar kan gaan uitvallen. Confectie
haarwerk op maat vermaken is wel
mogelijk, zelfs binnen enkele uren. Wij
raden u aan om een afspraak te maken
voordat uw haar gaat uitvallen. U kunt ook
een recente foto meenemen. Als er
haarwerk voor u besteld moet worden is
deze meestal binnen enkele dagen voor u
beschikbaar.

Ons werk houdt bij de aflevering van de
pruik niet op. Mocht u vragen hebben of
iets gewijzigd aan de pruik dan kunt u altijd
bij ons terecht. Dagelijks is er vakkundig
personeel aanwezig die u helpt.

Capelle
komt bij u
aan huis of
ziekenhuis

Wanneer u een keus heeft gemaakt, dan
reserveren we het haarwerk kosteloos tot u
ons nodig heeft. Indien u geen haarwerk
nodig heeft, dan halen we het zonder
kosten uit het reservering.
Zodra uw haar gaat uitvallen kunnen we
direct uit de reservering leveren. In ons
eigen atelier wordt het op maat gemaakt.
Eenmaal geleverd haarwerk nemen wij niet
meer terug ivm hygiëne en privacy. De
afrekening met uw verzekering wordt door
ons verzorgd echter bij enkele
verzekeringen moet de cliënt zelf de
aanvullende verzekering declareren. Ook
kunt u altijd een beroep doen op onze
service afdeling voor onderhoud.
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Reserveren

groot succes. Deze polyamide vezel is
warmtebestendig, krulhoudend,
veerkrachtig en ijzersterk, zeer eenvoudig
te onderhouden en niet van cht te
onderscheiden. Het haardeel wordt
volledig op maat gemaakt. Dus een
perfecte pasvorm is gegarandeerd. De
kleur wordt door ons zelf samengesteld uit
diverse kleuren en grijspercentages. Het
resultaat is een verbluffend onzichtbaar,
zeer natuurgetrouw haardeel.

Een chemokuurbehandeling heeft vaak
gedeeltelijke of volledige kaalheid als
bijwerking. Soms is er sprake van een licht
haarverlies en is het dragen van een pruik
niet altijd nodig. CHW geeft u de
mogelijkheid een uitgezocht tijdelijk
kostenloos te reserveren.
Het haarwerk kan worden afgeleverd als u
het daadwerkelijk nodig heeft. Bij uw
intakegesprek wordt u daar over nader
geïnformeerd.

Voor mannen die haarwerk dragen is het
belangrijk goed te informeren bij de
zorgverzekeraar. Slechts weinig
zorgverzekeraars vergoeden haarwerken
voor mannen met mannelijke kaalheid
(alopecia androgenetica). Een diagnose
van de arts; 'mannelijke kaalheid' of
alopecia androgenetica voldoet zodoende
niet. Er moet meer aan de hand zijn, denkt
u bijvoorbeeld aan een haarziekte;
alopecia areata of een verminkte
hoofdhuid. Psychische klachten worden
door de meeste verzekeraars als diagnose
afgewezen en zodoende niet vergoed!
Overleg deze situatie met uw arts want
dient duidelijk te worden vermeld op de
medische indicatie.

CHW komt ook bij u aan huis of in het
ziekenhuis.
Kunt u onze zaak niet bezoeken omdat u
bijvoorbeeld gebruik moet maken van een
rolstoel of bent u bedlegerig dan maken wij
met u een afspraak voor bezoek aan huis
of ziekenhuis. Dit bezoek is geheel
kostenloos.
Heren haarwerk
Geheel of gedeeltelijk haarverlies kan
soms op jonge leeftijd beginnen. Maar ook
gebruik van medicijnen, brandwonden,
littekens, onzekerheid kunnen redenen
zijn om haarwerk te gaan dragen. U ziet er
beter en jonger uit. U voelt zich
zelfverzekerder en dat straalt u uit!
Door het accepteren van haarverlies en
kaalheid bij mannen is de keuze in pruiken
en haarwerken voor mannen niet zo groot
als bij de vrouwen. Heren zullen bij
chemotherapie minder snel tot het dragen
van een pruik overgaan. De eerste
haargroei is voor mannen vaak al
acceptabel en het dragen van een pruik zal
in veel gevallen van korte duur zijn.
Bedenk ook dat heel veel mannen bij
aanvang van een chemo soms al kalend
zijn en een pruik vaak veel meer haar geeft
dan zij gewend zijn! Uiteraard zullen wij
ook voor mannen altijd op zoek gaan de
beste oplossing.
Als er sprake is van 'mannelijk kaalheid',
Alopecia Androgenetica, is de keus in
toupets of haaraanvullingen groter. Echter
zal het merendeel van de mannen
aangewezen zijn op maatwerk. Vooral
maatwerk in Cyberhair en Vitalhair is een
5

Kinderpruiken

Pruik of haardeel

Voor heel jonge kinderen raden wij aan
geen duur haarwerk en zeker geen
maatwerk aan te schaffen. Neem een zo
kort mogelijk synthetisch haren pruik of
haardeel. Kort haar is gemakkelijk, minder
warm en lichter in gewicht. Een kind heeft
meer baat bij twee eenvoudige pruiken dan
één duur maatwerk. Kinderen moeten
tenslotte vrij kunnen spelen en bewegen,
zonder bang te zijn dat ze iets duurs
kunnen stuk maken.
Ook moet het mogelijk zijn een kinderpruik
snel te kunnen reinigen. Eventueel is
cyberhair te overwegen. Mits de maat niet
te klein is, is er veel te koop in confectie
haarwerk, eventueel na een kleine
verandering van maat of model. Is een
pruik slechts tijdelijk nodig (bvb bij
chemopatiënten), dan kunt u zich ook
afvragen of een pruik wel
nodig is. Misschien staat een leuke pet of
muts heel goed eventueel aangevuld met
een randje haar.

Het is meestal prettiger om heen haardeel
te dragen dan een pruik. Wanneer u
volledig kaal bent of wordt, dan is een pruik
noodzakelijk. Heeft u dun haar, vraag dan
eens naar de mogelijkheid van een
haardeel, boventop, integration of een
halve pruik. Ook vrouwen die last hebben
van kaalheid zoals op foto 1 kunnen wij
goed helpen met een boventop. Vooral
Cyberhair leent zich hiervoor bijzonder
goed.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw
haardeel aan uw eigen haar te bevestigen.
Er zijn bijvoorbeeld haardelen waar wij uw
eigen (dunne) haar doorheen trekken zie
foto 2 en 3. Dat heet integration. Er zijn ook
combinaties mogelijk van pruik of haardeel
met integration.

Capelle
erkend door
alle zorgverzekeraars

Zodra de kinderen wat ouder worden kunt
u een ander type haarwerk overwegen,
bijvoorbeeld echt haar of cyberhair. Niet
voor elk kind is er dezelfde oplossing te
vinden. Iedereen is tenslotte anders. Kijk
wat het beste bij het kind past en laat daar
uw keuze door bepalen.
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De maat
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat
90% van de haarproblemen met een
confectie (deel)pruik kan worden opgelost.
Eventuele kleine maatveranderingen
kunnen in ons atelier dezelfde dag worden
uitgevoerd.

Bespreken met u de kosten van de
haarwerken. Wellicht ontdekt u dan dat
een haarwerk van echt haar misschien
voor u niet de beste oplossing is.
Voor lange kapsels raden we u meestal
echt haar aan. Lang synthetisch haar gaat
namelijk snel vervilten. Een mix van echt
en synthetisch haar behoort ook tot de
mogelijkheden.

Maar, er is veel mogelijk. Een (deel)pruik
bestaat uit twee delen; het montuur en het
kapsel. Let erop dat het montuur goed
past. Vaak is de pasvorm belangrijker dan
het kapsel. Als er teveel aan de maat of
aan het kapsel moet worden veranderd is
het beter om een ander haarwerk uit te
zoeken.
Koop nooit een te kleine maat!! Een
montuur dat te klein is gaat omhoog
schuiven en kan heel pijnlijk zijn.

Modelkapsel
Wij streven er naar dat de pruik een
getrouwe weergave is van uw eigen haar.
Gelukkig is tegenwoordig de keus in
modellen en kleuren heel erg groot. Het is
daarom bijna altijd wel mogelijk om een
model te vinden wat bij u past.
Wilt u een indruk krijgen van de modellen
die te leveren zijn kunt u bij ons gratis
modellenboeken aanvragen.
Het is belangrijk om een model uit te
zoeken dat bij ú past. Neemt u daar de tijd
voor. Wij helpen u bij het maken van de
juiste keuze.
Welk haarwerk voor u het meest geschikt
is hangt van een paar dingen af: het
gewenste model, uw handigheid en houdt
u rekening met eventuele kosten. Zo
krijgen wij regelmatig te horen: ‘ik wil het
beste van het beste, dús ik wil echt haar’.
Tijdens het intake gesprek zullen wij u alle
voor- en nadelen noemen van alle soorten
haarwerken die te leveren zijn. Zo zullen
wij u de voordelen noemen van het dragen
van kortere modellen. Wij vertellen u wat
het verschil is tussen haarwerken van
Kunstvezel en haarwerken van echt haar
en welke handigheid dit van u vraagt. Wij

Samen
met u op zoek
naar de beste
oplossing
Omdat geen mens hetzelfde is wordt elke
pruik geknipt en gestyled zoals de klant dat
wenst. U moet zich herkennen in de
spiegel, dat geeft vertrouwen. 'Een goede
pruik zie je niet'.
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Echt haar, synthetisch haar, een mix,
Cyberhair of Vitalhair?
Voor lang haar adviseren we bijna altijd
echt haar aan. Confectie
pruiken in echt haar voor kinderen bestaan
bijna niet.

Echt haar
'Ik wil het beste van het beste, dus ik wil
echt haar' is een veel gehoorde opmerking.

Mix van echt en synthetisch haar

Wat is echt haar? Echt haar haarwerk is
duur haarwerk maar dat zegt niets over de
kwaliteit van het haarwerk, het gaat niet
langer mee! Nee, u betaalt voor een
haarsoort wat een natuurproduct is en er is
niet heel veel zeer goed echt haar
leverbaar. Zeer mooi echt haar is moeilijk
te verkrijgen, dus duur.
Een haarwerk van echt haar is kwetsbaar
en elke pruik van echt haar is anders van
kwaliteit. Haarverlies van een echtharen
pruik komt veel voor maar kan indien
gewenst worden bijgeknoopt, de kosten
variëren van €100,00 tot €300,00. Een
pruik van echt haar is eigenlijk altijd
onbetrouwbaar, je weet nooit van welke
kwaliteit het gebruikte haar is.

Er bestaan ook pruiken van echt haar
gemêleerd met synthetisch haar. Bij
confectie
pruiken is de verhouding vaak 40% echt
haar en 60% synthetisch haar. De grijze
haren
worden altijd van synthetisch haar
gemaakt. Hoe grijzer de kleur, hoe meer
synthetisch
haar erin wordt verwerkt. In maatwerk zijn
er diverse mix verhoudingen mogelijk. Op
de
top kan bij voorbeeld meer synthetisch
haar worden verwerkt dan in de achterkant
of nekpartij.
Kunstvezels hebben voordelen boven echt
haar. Het grootste voordeel is de
'betrouwbaarheid'. Elke pruik van
synthetisch heeft bijna dezelfde kwaliteit.
Dat kan een hoop rust geven, je weet wat
je hebt.

Waarom zou iemand nou werkelijk kiezen
voor echt haar? Echt haar heeft als
voordeel dat je het, mits voorzichtig
gedaan, kunt stylen. Het heeft niet de
glans van synthetisch haar, het voelt
anders aan. Het is vooral een keuze op het
gevoel. Onze klanten die echt haar dragen
zijn door ons geïnformeerd en zijn op de
hoogte van de voor en nadelen van het
echte haar en dragen het perfect. Zij zijn
zich wel bewust van de nadelen en hebben
geleerd daar mee om te gaan.

Synthetisch haar
Synthetisch haar heeft de volgende
eigenschappen;
a. de kleur van synthetisch haar blijft beter
b. synthetisch haar is eenvoudig te
reinigen
d. synthetisch haar is vormvast en blijft
beter in model
d. in synthetisch is heel veel keus in
modieuze modellen
e. synthetische vezels zijn niet van echt te
onderscheiden
f. synthetisch haar is voordeliger
g. synthetisch haar gaat minder lang mee
dan echt haar
Er zijn ons gevallen bekend van
huidirritaties bij gebruik van synthetisch
haar. Nadeel van synthetisch haar is, dat u
er niet mee kunt slapen. Door het schuren
over een kussen, rugleuning van een stoel
of een kraag van een jas gaat de vezel
vervilten.

Echt haar gaat als vezel langer mee. Het
haar verkleurd en heeft dus regelmatig een
kleurcorrectie nodig. Dit betekent niet dat
een pruik van echt haar in alle kleuren
geverfd kan worden! Verven en
permanenten van een echtharen pruik
wordt afgeraden. Daarnaast moet het
regelmatig in model worden gebracht.
Zoals eerder vermeld komt ook haarverlies
voor bij echtharen pruiken. Dit alles
betekent dus meer werk en hogere kosten.
Pruiken of haardelen in mooie grijstinten
zijn zeldzaam.
Wilt u echt haar in een licht grijze tint, dan
bent u aangewezen op maatwerk van
Europese kwaliteit.
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Cyberhair

Vitalhair, haar met een geheugen

Cyberhair is absoluut het allerbeste wat er
momenteel te koop is. Cyberhair is geen
nylon of polyestervezel, maar een
polyamide vezel. Deze is ijzersterk,
krulhoudend en kleurecht. Bovendien valt
de vezel soepel en is natuurgetrouw.

Vitalhair is een zeer sterke polyamide
vezel. Vitalhair is bijzonder kleurvast, zeer
sterk en hittebestendig, vergelijkbaar met
Cyberhair. Vitalhair is haar met een
zogenaamd 'geheugen'. Het haar wordt
met behulp van warmte van een föhn in het
gewenste model gebracht. Dit model is
blijvend. U kunt dus met behulp van een
föhn of krultang het haar krullen of
ontkrullen.

Uw
Cyberhair
Vitalhair
specialist

Een wasbeurt, bezoek aan sauna of een
regenbui brengt het haar niet uit model.
Het model is echter weer te wijzigen. Dat is
het bijzondere aan deze vezel. CHW kan
met een speciale behandeling het haar
weer in zijn oorspronkelijke model terug
brengen, waarna het weer opnieuw in
model gebracht kan worden met een
warme föhn, krulborstel, krultang. Vitalhair
is daarna als gewoon haar te behandelen.
Vitalhair is bijzonder geschikt voor dames
of heren die af en toe van model willen
veranderen. Het vraagt dus wel wat
handigheid, tijd en de wil om iets aan het
haar te doen.

Cyberhair blijft soepel vallen, houdt vocht
vast, droogt niet uit en goed tegen hitte van
zon, föhn of bijvoorbeeld sauna. Cyberhair
gaat langer mee dan alle andere vezels en
is eenvoudig te onderhouden. Ervaring
heeft geleerd dat u dagelijks in chloorwater
kunt zwemmen. Het kapsel is erg
vormvast, wat echter inhoudt dat uw
specialist het model niet of weinig kan
veranderen. Geef daarom duidelijk aan
hoe u het model wilt hebben.
Uw specialist kan vertellen of uw wensen
kunnen worden gerealiseerd. Wij raden u
aan om uw Cyberhair aan te laten meten bij
een Cyberhair specialist. Veel ervaring
met deze vezel is namelijk een absolute
noodzaak! Cyberhair wordt alleen verwerkt
in maatwerk haardelen of pruiken voor
zowel dames als heren. Helaas is de
maximale lengte 35 cm. Langere lengtes
zijn niet mooi en worden stug. Cyberhair
kan tot ca 160 graden verdragen.

Wilt u meer informatie over deze vezels,
neemt u dan contact op met Capelle
Haarwerken. Wij kunnen u alle voor- en
nadelen noemen.
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Maat- of confectiehaarwerk
Een echt, synthetisch en mix haarwerk is in
confectie en maatwerk te leveren.
Cyberhair en Vitalhair is alleen te leveren
in maatwerk. Maatwerk is duurder. Bedenk
ook dat één pruik vaak niet voldoende is.

Tegenwoordig bestaan er diverse
combinaties van de nrs 1 t/m 5.
De diverse mogelijkheden hebben voor- en
nadelen.
Het nadeel van folie materiaal (3)
dat het warm is en kan breken.
Een machinaal geknoopte nekpartij sluit
vaak beter op de huid aan.
Een scheiding, kruin of boventop van
monofilament (4) is erg mooi en heel
natuurlijk. U kijkt door het materiaal op uw
eigen huid en ziet geen knoopjes. Vooral
de laatste tijd is hierin zeer veel aanbod.
Een lacefront aanzet (5) geeft een heel
natuurlijke haargrens.

Zoals gezegd kunnen confectiepruiken
heel goed op maat worden vermaakt.
Alleen extreme hoofdvormen kunnen
problemen geven. Bij plotselinge
haaruitval ( bijvoorbeeld bij chemokuren)
is maatwerk vaak onmogelijk omdat de
levertijd zes tot twaalf weken in beslag
neemt. Maatwerk kunt u niet annuleren.
Ook kunt u bij maatwerk niet het
uiteindelijke resultaat zien. Onze ervaring
is dat het uiteindelijke resultaat soms
tegenvalt omdat de verwachtingen tijdens
de levertijd te hoog gespannen zijn.
In enkele gevallen kan het voorkomen dat
wij maatwerk adviseren.
1. bij extreme kleine of grote hoofdmaten
2. bij extreme model en bijvoorbeeld
transformatie haardelen
3. bij lang, grijs haar bijvoorbeeld om op te
steken.

Lacefront
Een nadeel is dat het materiaal kwetsbaar
is en bij sommige cliënten uitslag
veroorzaakt. Soms worden er bij een
prothese meerdere lacefronts geleverd als
reserve.

Machinaal geknoopt

machinaal+
monofilament

Handgeknoopt of machinaalgeknoopt
1. machinaal geknoopt herkent u aan de
“banen” haar.
2. handgeknoopt is een montuur waaraan
het haar is geknoopt.
3. gestoken in doorzichtig folie materiaal
4. gestoken in een monofilament. Dun
doorzichtig gaas. Hoe dunner gestoken
hoe mooier het resultaat.
5. lacefront is een (kwetsbare) heel dun
gestoken front aanzet.

handgeknoopt+
monofilament
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Prijzen
Let op! Helaas zijn er grote tot zeer grote
prijsverschillen. Hieronder vindt u een
overzicht van normale prijzen voor damesen herenhaarwerk.

Grijs echt haar is zeer moeilijk of soms
zelfs niet meer leverbaar. Zodoende wordt
grijspercentage vaak van synthetisch haar
gebruikt.

CHW heeft prijsafspraken gemaakt
met verzekeringen en organisaties voor
Thuiszorg. Bovendien zijn wij via het
ANKO en SEMH verplicht aangesloten bij
een klachtencommissie. Dat geeft u
zekerheid. Haarwerk op maat vermaken is
meestal gratis. Voor grote veranderingen
geldt een maximum van € 100,- Bezoek
aan huis en of ziekenhuis is gratis.

Prijzen van Cyberhaar en Vitalhair
1. Haardeel tot 250 cm2 vanaf € 1145,00
2. Haardeel tot 450 cm2 (meest gangbaar)
vanaf € 1495,00
3. Haardeel tot 700 cm2 vanaf € 1695,00
4. Volpostiche vanaf € 2045,00
Cyberhaar en Vitalhair schrijft u af binnen
2 jaar.
(Genoemde prijzen zijn een richtlijn en niet
bindend. Prijswijzigingen voorbehouden)

TIP; het duurste haarwerk is niet altijd het
beste.
Prijzen van synthetisch haar in
confectiemodellen
1. Machinaalgeknoopt*
van € 295,00 tot € 395,00
2. Handgeknoopt**
van € 425,00 tot € 695,00
3. Combinatie van 1 en 2*** van € 395,00
tot € 550,00
4. nr.1 met monofilamentkruin/top****
van € 425,00 tot € 600,00
5. nr.3 met monofilamentkruin/top*****
van € 425,00 tot € 700,00
6. nr.2 met monofilamentkruin/top******
van € 450,00 tot € 895,00
7. Volledig gestoken monofilament
van € 700,00 tot € 995,00
8. nr.1 t/m 7 incl.een lacefront extra van
€ 50,00 tot € 150,00. De sterretjes geven
de klasse van het haarwerk aan.

Waar koopt u haarwerk
Ons advies is: koop haarwerk bij een door
de verzekering erkende specialist met veel
kennis en voorraad.
CHW is een speciaalzaak met meer dan
1000 pruiken en haardelen in voorraad. U
heeft daardoor keus uit meer modellen,
meer kleuren en vooral meer maten. Ga
niet naar uw kapper als die geen voorraad
en geen ervaring heeft. Wel kunt u uw
eigen kapper vragen mee te gaan naar uw
specialist.
Koop Cyberhair en Vitalhair altijd bij een
Vital/ Cyberhair specialist!. Wees er op
bedacht dat er grote prijsverschillen
bestaan.

Vanwege de hoge kosten is maatwerk in
synthetisch haar niet verstandig (zie
Cyberhair) Haarwerk van synthetisch haar
schrijft u af binnen 1 jaar.

CHW is officieel erkend door Stichting
Erkend leverancier Medisch
Hulpmiddelen (SEMH) en ANKO
Haarwerkspecialist. Bijna alle
verzekeringen leveren alleen via erkende
leveranciers. CHW heeft contracten met
alle zorgverzekeringen en kan zodoende
voor u declaraties verzorgen.
Tevens werken wij samen met diverse
thuiszorgverenigingen o.a. Icare en Evian.
Als lid van deze thuiszorgverenigingen
bieden wij u iets extra’s. Informeert u naar
de voorwaarden.
Capelle Haarwerken verleent al vele jaren
haar medewerking aan de stichting ‘Look
Good, Feel Better’ in de Isala Klinieken
Zwolle en het het DiaconessenZiekenhuis
Meppel.

Prijzen van echt haar
1. Echthaar confectie Indo/Aziëkwaliteit
van € 750,00 tot € 1000,00
2. Europa kwaliteit op maat gemaakt van €
1000.00 tot € 2000,00
3. Idem kort grijs tot kort wit haar van €
1200,00 tot € 2000,00
Haarwerk van echt haar schrijft u af binnen
2 jaar.
De prijzen van echt haar staan de laatste
tijd sterk onder druk. Teken een duidelijke
opdrachtbevestiging.
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Verzekeringen 2015
Voor de basisverzekering (BV) is er één
regel; alle verzekeringen vergoeden tot
max. € 414.50
De meeste verzekeringen geven ook een
vergoeding uit de aanvullende verzekering
(AV) maar deze verschilt per verzekering.
Voorbeeld: Achmea 3-sterren polis tot
max. € 485,00 en uit de 4-sterren polis tot
max. € 605,00. Er zijn verzekeringen die
geen vergoeding geven uit de AV en er zijn
verzekeringen die 100% vergoeden uit de
AV. Raadpleeg hiervoor uw polis of CHW
kan u hierover ook informeren.

CHW verzorgt voor u de vergoeding van
uw verzekering. Voor u een zorg minder!
Enkele zorgverzekeraars vergoeden ook
mutsjes of alternatieven in plaats van een
pruik of naast een pruik tot een maximaal
bedrag.
Uw haarwerk specialist kan u hierover
informeren.

Voor levering via een erkende leverancier
hoeft u niet op toestemming van uw
verzekering te wachten.
U heeft voor de declaratie bij uw
verzekering nodig: een medische
verklaring voor levering van uw huisarts of
specialist waarop duidelijk vermeld staat
wat de medische oorzaak is van
haarverlies, de datum en naam en
handtekening van de behandelend arts.

Levensduur
De levensduur van echt haar is moeilijk
aan te geven. Het kan variëren van 1 jaar
tot 3 jaar. Het is mogelijk dat het haarwerk
haar verliest, verkleurt binnen één jaar.
Synthetisch haar gaat vervilten, maar de
kleur en krul blijven beter. Schrijf bij
normaal gebruik synthetisch haar altijd af
binnen één jaar. Echt haar en Cyber- en
Vitalhair schrijft u af binnen twee jaar.
Gaat u met het haarwerk ook slapen dan
wordt de levensduur aanmerkelijk bekort ,
u draagt het haarwerk ten slotte ook 24 uur
per dag. Synthetisch haar in lange lengtes
gaan aanmerkelijk korter mee. Goed en
regelmatig onderhoud met gebruik van de
juiste onderhoudsmiddelen verlengen de
levensduur.

CHW is erkend door alle verzekeringen.
Bovendien is CHW officieel erkend en
gecertificeerd door stichting SEMH en
ANKO Haarwerkspecialist.

Veel verzekeringen sluiten niet erkende
leveranciers uit van levering vergoeden
slechts een gedeelte.
Na een draagtijd van één jaar kan er een
nieuwe vergoeding worden aangevraagd.
Hiervoor is niet nogmaals een nieuwe
medische indicatie nodig.
Soms is er een mogelijkheid om een
reserve of wissel haarwerk aan te vragen,
d.w.z. een levering binnen de termijn van
één jaar. Hiervoor is bij de meeste
zorgverzekeraars een schriftelijke
aanvraag noodzakelijk. De
zorgverzekeraar zal de aanvraag
beoordelen. Informeert u bij uw
verzekering wat voor u de mogelijkheden
zijn.

Als u het haarwerk onzichtbaar wilt dragen
dient u het op tijd te vervangen. Houdt
daarbij rekening met de kosten. Een
voordeliger haarwerk van synthetisch haar
vervangt u makkelijker dan een duur
haarwerk van echt haar.

Bezoek
onze website
www.capellehaarwerken.nl
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Reinigen
Synthetisch haar kunt u zelf reinigen en is
eenvoudig te onderhouden. U mag
synthetisch haar niet föhnen. Gebruik een
speciaalshampoo, balsam en conditioner
om bacterievorming te voorkomen.

Mensen met bijvoorbeeld reuma hebben
vaak (grote) moeite met het op- en
afzetten en het bewerken van het
haarwerk.
Indien nodig kunt u in het montuur
kleefranden bevestigen waarop u een
tweezijdig klevende pleister of huidlijm
kunt aanbrengen. Heeft u nog haar, dan
zijn er speciale klemmetjes om het
haarwerk te bevestigen, clipions. Hiervoor
is weinig haar nodig.

Het reinigen van echt haar is afhankelijk
van het soort haar. Vraag duidelijke
instructies aan uw specialist want soms
kan het behoorlijk fout gaan. Echt haar zal
regelmatig een kleurcorrectie moeten
ondergaan. U kunt echt haar wel föhnen en
watergolven.

Wij raden u aan om tijdens het slapen het
haarwerk af te zetten. Gebruik dan
bijvoorbeeld een ouder haarwerk, turban
of hoofddoek.

Cyberhair is ook na het reinigen zeer goed
krulhoudend en is door de drager zelf zeer
eenvoudig te onderhouden. Vitalhair kan
na het reinigen met een warme föhn
worden gemodelleerd.

Druk het model niet plat en strijk het ook
niet glad met uw handen! Dat gebeurt
nogal eens bij het opzetten.
Gebruik een borstel of een steel/vorkkam
om het model “open” te trekken. Het model
moet dus “levendig” en “open” worden
gedragen. Werk altijd met de krulling en
valling mee! Licht touperen is geen
probleem. U mag een beetje haarlak
gebruiken. Vraag uw specialist welke
haarlak goed is.

Informeer naar de juiste
onderhoudsmiddelen. Uiteraard wordt u bij
aanschaf geïnformeerd over het dragen en
het juiste onderhoud van uw kostbare
haarwerk. CHW heeft tevens duidelijke
folders voor elke type haarwerk met
informatie over het reinigen en onderhoud.
Laten reinigen van het haarwerk kost €20,tot € 35,-. Extra kosten zijn verbonden aan
speciale behandelingen zoals
kleurcorrectie en eventueel behandeling
van uw eigen haar bij haaraanvullingen.
Kleine reparaties kosten € 5,- tot € 20,-.

Plaats uw haarwerk
nooit te ver in uw
gezicht. Bij voorkeur
een half tot twee
centimeter achter uw
eigen haargrens ('vier
vingers boven de
wenkbrauw”).

Vraag een schriftelijke prijsopgave voor
grotere reparaties.

Het dragen
In principe moet u zelf wat van het
haarwerk maken. Daar zijn goede maar
ook slechte voorbeelden van. Dat ligt lang
niet altijd aan het haarwerk en zeker niet
aan de prijs.
Nogmaals, u moet er zelf mee aan de
gang. Het gaat niet vanzelf. Daarvoor heeft
u echter geen twee rechterhanden nodig,
maar u moet ook geen twee linkerhanden
Hebben.

bezoek onze webshop:
Www.capellehaarwerkshop.nl
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Gebruik een conditioner om uitdrogen te
voorkomen. Vooral bij modieuze kapsels
kunt u wat gel of mousse gebruiken. Dit
staat vaak pittiger.

Permanente bevestiging is een systeem
waarbij een haarwerk aan uw eigen haar of
huid wordt vastgezet dmv weaven, lijmen,
naaien of knopen. Ook het buisjessysteem
en micropointing zijn permanente
bevestigingen.

Let op voor hittebronnen! Denkt u aan
aanstekers, geisers, ovens enz. Ga niet
met haarwerk naar een sauna (dit geldt
minder voor Cyberhair/Vitalhair) of onder
een zonnebank om verkleuring te
voorkomen.

Volledige verlijming direct op de huid
leidt vaak na enige tijd tot grote schade
aan uw huid! De huid wordt zacht, week en
erg kwetsbaar. Het kan zelfs leiden tot
verwondingen vaak tot bloedens toe.
Nadeel van permanente bevestiging is ook
dat u uw haarwerk niet zelf kunt op- en
afzetten en uw hoofdhuid slecht kunt
onderhouden. Resultaten zijn zeer
wisselend. Vaak wordt het aanwezige haar
geschoren om te verlijmen. Bedenk wel
dat uw haar ca 1 cm per maand groeit dus
het haardeel raakt los en kleeft aan uw
haar.

Als u een bril draagt, kunt u het haarwerk
,,vastzetten'' door wat haar tussen het
pootje van de bril en uw huid te stoppen.
Zo ontstaat een betere aansluiting op uw
huid. Zorg dat de maat van het montuur
goed is en blijft. De baleinen in de
oorkappen moeten glad tegen de huid
aandrukken. Repareer het elastiek
wanneer het is uitgerekt.
Natuurlijk kunt u ook te rade gaan bij uw
specialist.

De kosten voor een behandeling zijn hoog
en komen elke 4 tot 8 weken terug.
Op deze manier bent u ontzettend
afhankelijk van uw haarwerker.

Borstel uw haarwerk regelmatig met een
grove antistatische borstel. Wees niet
bang om recht tegen de haren in te
borstelen want zo draaien de knoopjes
weer naar volume en een “open” kapsel.
Haarwerk nooit glad strijken! Zoals u ziet
heeft u het succes zelf in de hand.

Andere beharing
Bij volledige kaalheid mist u ook vaak
andere beharing denkt u bijvoorbeeld aan
gezichtsbeharing. Dit moet u niet
onderschatten en heeft zeker uw aandacht
nodig. Dames kunnen met de juiste visagie
veel bereiken.

Capelle Haarwerken levert de juiste
producten voor de juiste onderhoud
van uw kostbare haarwerk. Ook eenvoudig
te bestellen via onze webshop:
www.capellehaarwerksshop.nl

Wij hebben schitterende resultaten gezien
van kunstwimpers en -wenkbrauwen. Het
vraagt een klein beetje handigheid maar
dan het resultaat is verbluffend.
Ook voor heren zijn er wenkbrauwen te
leveren, deze zijn breder en voller dan de
damesmodellen.

Bevestigen
Wanneer de maat goed is, zijn
bevestigingsmiddelen niet nodig.

Achter in dit boekje vindt u tips over het
aanbrengen van wenkbrauwen en
wimpers.

Bij volledige kaalheid kunt u de pruik
vastzetten m.b.v. speciale huidlijm of
tweezijdig klevende pleisters.
Bij gedeeltelijke kaalheid zijn er diverse
soorten klemmetjes en kammetjes. Met
een bril is een pruik ook goed vast te
houden. Koop nooit een te kleine maat!
Een montuur dat te klein is, gaat altijd
schuiven en is pijnlijk.
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Andere systemen
Bevestiging. Wij raden het gebruik van
synthetisch haar hiervoor sterk af vanwege
het vervilten.

Er zijn meer mogelijkheden om een
haaraanvulling te maken. Er zijn ook
combinaties van verschillende systemen.
Meestal is het een andere benaming voor
iets dat al (lang) bestaat. Vaak wordt er
veel beloofd voor heel veel geld, maar met
nauwelijks of geen beter resultaat.

Extensions; Dit zijn heel kleine plukjes
haar met een bolletje lijm die wij
versmelten aan uw haar voor haar
verdikking en/of verlenging. Dit kan alleen
wanneer u zelf voldoende en gezond eigen
haar heeft met een minimale lengte van 20
cm. Is een permanente bevestiging. U kunt
de extensions niet hergebruiken.

Integration: Een haardeel met kleine tot
grotere gaten in het montuur waardoor u
uw eigen (dunne) haar heentrekt. Zo wordt
het haar voller. Uw eigen haar houdt
het haardeel vast. Na een goede
voorlichting zijn de resultaten vaak positief
maar het systeem vergt veel tijd en
kostbaar onderhoud. Er zijn combinaties
mogelijk met een monofilament montuur of
zelfs gecombineerd in een volledige pruik.
Integration wordt geleverd in confectie
maar meestal in maatwerk.

Hairfushion; Een haardeel (toupet) die
permanent wordt aangebracht door middel
van tape of huidlijm. Het voordeel wordt
tevens het nadeel, u kunt het haardeel niet
zelf verwijderen of weer aanbrengen. Door
de langdurige bevestiging kan uw huid
gaan beschadigen en herstelt dan weer
moeizaam. Het langdurig dragen maakt
reinigen niet goed mogelijk en wordt
onhygiënisch. Let op! vaak moet uw eigen
haar worden verwijderd om te kunnen
lijmen.

Transformatie; Een echt haren haardeel
met lang haar vanaf het voorhoofd. Het kan
worden opgestoken tot een bvb een wrong.
Vaak is het kostbaar. CHW heeft veel
ervaring met kort synthetische haren
haardelen waarbij we echt, lang haar
inknopen om te kunnen opsteken.
Voordeel hiervan is dat de prijs sterk daalt.
De resultaten zijn goed.

Vacuümsysteem; Een haarwerk, vaak
gemaakt van een folie materiaal dat zeer
goed moet aansluiten. De lucht onder
wordt weg gedrukt en de luchtdruk boven
moet het montuur op zijn plaats houden.
Door het groeien van het eigen haar aan de
randen en door transpiratie gaat het deel
echter vaak weer loszitten. Het is
maatwerk en de kosten zijn hoog. Een
dergelijk montuur is warm en breekt snel.
Meestal heeft u weer tape of huidlijm nodig
om vast te zetten.

Micro-pointing; Aan de rand van een
haardeel zitten kleine oogjes waardoor
klein plukje haar wordt getrokken. Deze
haren worden geknoopt aan het oogje en
vastgezet met een druppel lijm. Dit is een
permanente bevestiging.
Buisjessysteem; Aan de rand van een
haardeel worden kleine dunne buisjes
bevestigd (denk aan een stukje van een
rietje). Hierdoor wordt een dun plukje haar
getrokken. Na het aanbrengen van een
druppel lijm wordt het buisje dicht
geknepen. Dit is een permanente
bevestiging. Tijdens het verwijderen
verliest u wel veel plukjes haar.
Hairweaving; Banen van echt haar
worden aan uw haar genaaid of geplakt
met als doel om voller en/of langer haar te
krijgen. Dit kan alleen wanneer u
voldoende en gezond eigen haar heeft met
een minimale lengte van 20 cm. U kunt een
wefting weer losmaken en opnieuw
gebruiken. Het is een permanente

Capelle, uw
haarwerk
specialist
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Implanteren; Eigen haar (dus donor haar
van u zelf) wordt compleet met haarzakje
overgezet naar een kale plek. U moet
voldoende en gezond eigen haar hebben.
De kosten zijn erg hoog en kunnen later
oplopen wanneer uw kaalheid uitbreidt.
Mogelijk heeft u later niet voldoende donor
haar. Er zijn mooie resultaten en de
technieken worden steeds beter. Mislukt
de implantering dan heeft u een sterk
beschadigde huid en een echt probleem.
Laat u twee inhammen behandelen en de
haargrens wijkt verder naar achter dan
heeft u twee plukken haar op het
voorhoofd. Redelijke zware
medische ingreep met mogelijke
bijverschijnselen. Om haar verder
haarverlies te beperken dient u dure
middelen te slikken. De gevolgen hiervan
zijn nog niet bekend.. Een combinatie met
implantering en een haardeel is heel goed
mogelijk. U laat bij voorbeeld de haargrens
implanteren en daarachter draagt u een
haardeel.

Voor

na

Hair Sculptor geeft spectaculaire effecten
in een handomdraai!

Bij beginnende kaalheid

Wat te doen bij een klacht?

Bij beginnende kaalheid kan het dragen
van een haarstuk soms een te drastische
oplossing zijn; er is tenslotte nog haar. Het
is helaas nog steeds niet mogelijk om
slechts enkele haartjes toe te voegen.

Heeft u onverhoopt problemen met uw
haarwerk reageert u dan direct. Benader
uw leverancier en leg deze uw klacht voor.
Er zal altijd getracht worden uw probleem
op te lossen. De folder
'Leveringsvoorwaarden en
klachtenafhandeling' kunt u aanvragen bij
CHW.

Een integration kan een goede oplossing
zijn. Dit vraagt wel enige handigheid van
de drager: het haardeel moet worden
geplaatst en met een naald worden
plukken eigen haar door de gaten
getrokken. Het geheel vermengt zich met
elkaar. Door gebruik te maken van
verschillende kleuren kan er een speels
effect gecreëerd worden, door middel van
highlights en lowlighths.
Een andere mogelijkheid is 'haarpoeder'.
Deze kleine gekleurde poedervezels
strooit u tussen de eigen haren. De vezels
hechten zich aan het haar en verbergen zo
de dunne plek. Door een fixatiespray te
gebruiken blijft de poeder de hele dag
goed zitten, ook bij transpiratie. Meer
informatie over de haarpoeder vindt u in
onze webshop, capellekappersshop.nl.
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Grote collectie mutsjes en Buffs.

Knooptechniek voor een hoofddoekje.

Soms zijn er momenten dat een haarwerk
niet gedragen wordt. Bijvoorbeeld 's
nachts, bij het rusten, tijdens het sporten
of een bezoek aan de sauna.

Gebruik voor de hoofddoek een katoenen
sjaal. Zijde of satijn is te glad en glijdt van
het hoofd. Gebruik geen te korte sjaal.
CHW heeft een grote sortering kanten
klare turbans in diverse stoffen en dessins.

Een turban, muts, een Buff of een leuke pet
kunnen dan een goede oplossing zijn.
Overdag zal voor een modieuze turban
gekozen kunnen worden met sjaals. Voor
de nacht raden wij een zo eenvoudig
mogelijk mutsje of een Buff aan zonder
strikken, knopen en grote plooien.

Basisknoop;
A. Leg de sjaal plat voor u neer met de
goede kant onder en de binnenkant boven.
Vouw de sjaal dubbel in een driehoek. Laat
de punten niet helemaal over elkaar heen
vallen, dan krijgt u meer ruimte.
B. Vouw de sjaal over uw hoofd met de
lange kant voor en de afhangende punten
in de nek. Trek de sjaal 4 tot 6 cm boven uw
wenkbrauwen (fig.A).

Door de jaren heen hebben wij ons
gespecialiseerd in het verwerken van haar
in turbans of petten. Door haar te
bevestigen aan de turban of pet wordt het
haarverlies niet zichtbaar. Samen met u
gaan wij op zoek naar een creatieve
oplossing.

C. Knoop de zijpunten achter uw hoofd in
een halve knoop. De afhangende punten in
de nek moeten onder de knoop vallen
(fig.B).

Capelle Haarwerken heeft een grote
collectie mutsjes in diverse modellen en
kleuren. In onze brochure staan enkele
modellen afgebeeld. De collectie wisselt
regelmatig van kleur en model. Meer
informatie vindt u op onze internetpagina:
www.capelle-haarwerken.nl en onze
webshop capellehaarwerkshop.nl

D. Maak de knoop af als een platte knoop.
Spreid met twee handen de afhangende
punten in de nek zoveel mogelijk uit elkaar.
E. De afhangende punten in de nek kunt u
nu voorzichtig omhoog brengen en achter
de knoop vastzetten (fig.D en E).

De Buff is op vele manieren te dragen.
Zeer geschikt om 's nachts te dragen. Maar
door
meerdere kleuren met elkaar te
combineren kunt u een heel mooi effect
creëren.
Wij kunnen u diverse mogelijkheden tonen
om de Buff te dragen.

Combinatie van twee Buff’s
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Wenkbrauwen en wimpers
1. Wenkbrauwen
Bij volledige kaalheid mist ook vaak
gezichtsbeharing. Dames kunnen hier met
cosmetica veel aan doen.

Langzaam vervagen van de lijnen welke
zichtbaar blijven na het teruggroeien van
de eigen wenkbrauwen.
Bransus wenkbrauwpoeder.
Met behulp van een sjabloon en poeder zet
u in een oogwenk een nette wenkbrauw.
De poeder is water- en veegvast. Dus de
wenkbrauwen blijven goed zitten.
Leverbaar in mooie natuurlijke kleuren. Wij
demonstreren het u graag.

Wenkbrauwen zijn eenvoudig te tekenen
met een make-up potlood. Gebruik een
goed potlood met een stevige punt(geen
vet oogpotlood). De dermatograaf
potloden van Grimas zijn goed. Kies de
juiste kleur. Gebruik meerdere kleuren om
een natuurlijk effect te krijgen. Bvb zwart
met bruin of grijs met zwart. Het is bij het
tekenen van wenkbrauwen heel belangrijk
dat ze de juiste vorm hebben. Enkele tips
kunnen u hierbij helpen.
Teken de wenkbrauwen op de bovenste
rand van uw oogkas.
1:Teken eerst twee punten die het begin en
het eind van de wenkbrauwen
aangeven. Dit wordt dus de lengte.
Bepalen van deze twee punten:
Punt A: leg een potlood langs uw
neusvleugel en de binnen ooghoek.
Punt B: Leg het potlood langs de
neusvleugel en de buiten ooghoek.

Capelle levert ook zeer mooie echtharen
wenkbrauwen. Deze plakt u eenvoudig en
kunnen 3 tot 4 dagen achtereen gedragen
worden, mits goed aangebracht. Deze
wenkbrauwen dienen na ongeveer 4
maanden te worden vervangen.

2:Teken nu de wenkbrauwen tussen deze
twee punten. U volgt hierbij de vorm van
de oogkassen. Trek géén rechte streep!
Teken de wenkbrauwen ook niet te dun,
maar teken ze zo natuurlijk mogelijk. Een
wenkbrauw is van nature bij de neus
altijd breder en voller dan de uiteinden.
Na deze basis kunt u de wenkbrauwen
afwerken met kleine streepjes. Tip:neem
hiervoor een lichtere kleur.

2 Wimpers
Hoewel u door het ontbreken van uw eigen
wimpers de steun voor kunstwimpers mist,
is het vaak mogelijk om met succes zowel
boven- en onderwimpersaan te brengen.
Goede, voordelige kwaliteitwimpers en lijm
zijn bij CHW verkrijgbaar, ook in onze
webshop capellehaarwershop.nl.

Voorkom dat u de wenkbrauwen wegveegt.
Breng daarom een dun laagje wimperlijm
van Grimas over de getekende
wenkbrauwen aan.

CHW is leverancier van grimas make-up
artikelen. CHW leverancier van turbans en
buffs. Grote wisselende collecties mutsjes.

Wenkbrauwen laten tatoeëren is een heel
goede mogelijkheid als er sprake is van
blijvende kaalheid. Dit is een permanente
make-up die goed moet worden
aangebracht. Deze wenkbrauwen moeten
regelmatig worden bijgewerkt. Vraag
hierover informatie.
Bij chemotherapie wordt dit afgeraden in
verband met mogelijke infecties en het te
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Contactgegevens en Routebeschrijving
Capelle Haarwerken
Adres: Nachtegaalstraat 67, 8011 BV Zwolle
Telefoon: 038 - 4 21 82 99
Email: info@capelle-haarwerken.nl
Route
A28 snelweg uit de richting Meppel;
Afslag Zwolle-Centrum. Aan het eind van de afrit slaat linksaf (Roelenweg). U rijdt door tot de
rotonde. Op de rotonde neemt u de eerste afslag (Pannenkoekendijk). Bij de verkeerslichten
gaat u rechtdoor. Vervolgens neemt u de eerste straat rechts, Nachtegaalstraat.
Mogelijkheid 2: Afslag Zwolle Centrum. Aan het eind van de afrit slaat u rechts af. Bij de
stoplichten slaat u linksaf en bij de volgende stoplichten weer linksaf. U komt dan op de
Katerdijk. Vervolg de weg tot de verkeerslichten bij de T-splitsing en gaat u rechtsaf. De eerste
straat rechts is de Nachtegaalstraat.
A28 snelweg uit de richting Utrecht;
Afslag Zwolle-Centrum. Aan het eind van de afrit gaat u rechts af (Katerdijk). Bij de volgende
verkeerslichten op de T-splitsing gaat u rechtsaf (Pannenkoekendijk). Dan is het de eerste
straat rechts, Nachtegaalstraat.
Zwartewaterallee
komend vanuit Zwolle-Noord slaat u linksaf richting Centrum/Kamperpoort (Katerdijk). Bij de
volgende verkeerslichten op de T-splitsing gaat u rechtsaf (Pannenkoekendijk). Dan is het de
eerste straat rechts, Nachtegaalstraat.
Blaloweg
komend vanuit Zwolle-Zuid slaat u rechts af richting Centrum/Kamperpoort (Katerdijk). Bij de
volgende verkeerslichten op de T-splitsing gaat u rechtsaf (Pannenkoekendijk). Dan is het de
eerste straat rechts, Nachtegaalstraat.
Voor actuele informatie en openingstijden bezoekt u onze website:

www.capelle-haarwerken.nl
(Deze locatie had voorheen een andere straatnaam en huisnummer: Nachtegaalplein 3.
Gebruikt u een ouder navigatiesysteem dan vindt u ons onder dit oude adres)
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