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Voor de behandeling van dunner wordend haar.

Rolstoelvriendelijk
voldoende parking voor
de de
deurdeur.
Er
is voldoende en
parkeergelegenheid
voor
Rolstoeltoegankelijk.

Kapsalon Wies Verduin
Kapsalon Wies Verduin
Langeweg 39

Langeweg
39
4511 GB Breskens
4511 GB Breskens

info@wiesverduin.nl
www.wiesverduin.nl

E-mail:
info@wiesverduin.nl
Openingstijden:
Telefoon: +31 (0)117 381943
Dinsdag:
8.30-17.30 uur
Woensdag
en
donderdag:
8.00-18.00 uur
Openingstijden
Vrijdag:
8.00-21.00 uur
Dinsdag t/m Donderdag
Zaterdag:
8.00-12.008:30
uurtot 17:30
Vrijdag

8:00 tot 21:00

Wij
zijn 7 dagen per week telefonisch
bereikbaar
Zaterdag
8:00 tot
12:00
Tijdens
openingsdagen:
0117 381943
Ook na de
sluitingsuren
bereikbaar
Na
Wies:
gsmsluitingsuren:
Wies:
Carla:
gsm Carla:

06 51270432
06...
06 55504037
06...

Haarwerken

Haarverlies heeft voor veel mensen ingrijpende gevolgen, zowel uiterlijk als emotioneel. Het kan veroorzaakt worden door
een behandeling met chemotherapie, dat tot tijdelijk haarverlies leidt. Ook huidaandoeningen, gedeeltelijk haarverlies en
het verminderen van het haarvolume kunnen een oorzaak zijn
waarom u voor een haarprothese kiest.

Er zijn leuke petjes, mutsjes en shawls verkrijgbaar.
Deze kunnen wij geheel naar uw wensen leveren.

Kapsalon Wies Verduin geeft persoonlijk advies en kijkt waar
u zich prettig mee voelt. Heeft u haarproblemen, dan kunt u
bij ons terecht voor haarwerken en aanvullingen. Wij kunnen u
een gepast advies geven en zoeken voor u de meest geschikte
oplossing, of het nu gaat om chemotherapie, hormonale of
natuurlijke kaalheid.
U kunt ons vrijblijvend bezoeken. Wij informeren u graag over
de verschillende mogelijkheden van haarwerken, onderhoud
en wijze van dragen. U kunt 7 dagen per week een afspraak
maken. Voor uw privacy is het ook mogelijk dat u buiten de
openingsuren bij ons terecht kunt of dat wij bij u aan huis of,
indien noodzakelijk, naar het ziekenhuis komen.
Er zijn diverse mogelijkheden van protheses waar u een keuze
uit kunt maken:
• confectie haar
• echt haar
• cyber haar

Wij kunnen altijd uit de nieuwste modellen kiezen. Confectie
haar heeft een levertijd van twee werkdagen. Vervolgens passen wij dit voor u op maat aan. Bij echt en cyber haar moet u
rekening houden met een levertijd van ongeveer twaalf weken.
Alle haarwerken worden door ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Wij kunnen dit voor u nakijken en verzorgen.
Uiteraard verzorgen wij ook graag het onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden. Indien u dat liever zelf wilt doen,
krijgt u van ons gepast advies.
Ook kunt u voor haaraanvulling kiezen. Wij hebben verschillende methodes en technieken of vermeerdering van Great
Lenghts.

In 2012 is er bij mij borstkanker geconstateerd. Je wereld staat op zijn kop:
verdriet, onmacht en waarom? Een
heel scala aan emoties. Chemokuren,
met als gevolg haarverlies. Ook dat
nog, wat moet ik nu? Een hoedje, een
sjaal of een haarstukje? Zo kwam ik bij Wies Verduin
terecht, kapster en gespecialiseerd in haarstukjes.
Wies heeft op een avond mijn haar eraf geschoren. Een
emotioneel moment, gelukkig met veel steun van Wies.
Samen hebben we daarna een haarstukje uitgezocht.
Wies heeft geadviseerd over de haarkleur, model en
pasvorm. Ik heb verschillende haarstukjes gepast en uitgeprobeerd onder deskundige en liefdevolle begeleiding.
Het eindresultaat mocht er zijn. Ik kreeg reacties als:
‘Goh heb jij geen haaruitval?’ of ‘Wat zit je haar netjes!’.
Als ik in de spiegel keek zag ik mezelf. Daar ben ik Wies
heel dankbaar voor.
Hendrika

