
Dinsdag en woensdag van 9:00 tot 21:00 uur 
Donderdag en vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur 
Zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur 

Laat u eens extra verwennen in onze schoonheidssalon. 
Voor een intensieve voeding van uw huid en een 
ontspannen gevoel.

SCHOONHEIDSSALON 

OPENINGSTIJDENHAIR PROFESSIONALS
Dijkhuizen 90 | 7961 AM 

Ruinerwold | 0522 481629  
www.hair-professionals.nl
info@hair-professionals.nl

Mogelijkheid haarwerk te reserveren is 
minimaal 3 weken / maximaal 6 weken. 

Het eerste contact vindt plaats binnen 
5 werkdagen. 

Intakegesprek is geheel gratis en 
vrijblijvend. 

Levertijd van confectie haarwerk is 2 
werkdagen. 
Levertijd van maatwerk is 12 weken. 

WIJ GUNNEN 
IEDEREEN 
MOOI HAAR

Wij gunnen iedereen mooi haar! Ook in geval 
van haaruitval zorgen wij dat u er goed uitziet. 
U bent bij ons aan het juiste adres voor een 
mooi en kwalitatief goed haarwerk, 
haaraanvulling of stijlvolle accessoires in 
hoofdbedekking. 

Hairprofessionals is al jaren gespecialiseerd, 
wij helpen u graag.
 
Monica & Gerda

WELKOM BIJ 
HAIR PROFESSIONALS

ACCESSOIRES

HAARWERKEN

HAARAANVULLINGEN

Kijk voor meer informatie op:
www.hair-professionals.nl



VERGOEDING
Anko erkende haarwerkspecialisten hebben afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, 
waardoor zij voor u kunnen declareren. De vergoeding wordt dan in mindering gebracht 
op de totaalprijs van het haarwerk. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u  
verzekerd bent. Dit vindt u terug in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.  
Natuurlijk kunt u voor vragen bij ons terecht. 

In het belang van uw privacy ontvangen wij u in een besloten ruimte in onze salon. Hier 
kunnen wij u rustig en ongestoord adviseren. Een intake is trouwens altijd kosteloos en 
geheel vrijblijvend. Hierbij overleggen wij uw specifieke wensen en zoeken samen een 
aantal haarwerken uit. Wanneer deze binnen is, nemen wij contact met u op. Tevens  
nemen we dan ook de planning met u door.  

Wanneer (bijv. door een chemokuur) uw kaar kan gaan uitvallen of als u niet zeker weet 
of u haaruitval krijgt, kunt u een haarwerk reserveren. Zowel heren als dames kunnen bij 
ons terecht!

Op het moment dat het nodig is, komt u bij ons in de salon of komen wij bij u aan huis of 
in het ziekenhuis om uw haarwerk aan te meten. Na twee weken komt u terug bij ons in 
de salon om de eerste wassing van het haarwerk te doen. Zo raakt u vertrouwd met hoe 
het wassen en onderhoud van een haarwerk gaat. Ondertussen wassen we uw hoofd en 
verzorgen dit met speciale producten van Mediceuticals die speciaal gericht zijn op de 
hoofdhuid. (Gratis service) 

Om uw haarwerk zo mooi mogelijk te houden, bieden wij een onderhoudsplan aan. 

WERKWIJZE  HAARWERKEN

Welkom bij Hair Professionals. Wij, Gerda & Monica, runnen sinds 2004 met plezier een  
kapsalon in een sfeervolle boerderij in Ruinerwold (nabij Meppel). Door de jaren heen 
hebben wij vele klanten tot onze vaste klantenkring mogen rekenen. Oók toen enkelen 
van hen met haaruitval te maken kregen. 

Voor ons was dat het moment dat we in aanraking kwamen met specialismen in  
hoofdhuid- en haarzorg. Wij gunnen immers iedereen mooi haar.

100% NATUURLIJKE
PRODUCTEN

GERDA & MONICA

De reguliere kapsalon heeft hiermee en stukje  
extra expertise in huis! Of het nu haarverlies of 
kaalheid betreft door alopecia, een chemokuur, of  
psychische oorzaken, u kunt bij ons terecht 
voor haaraanvullingen, haarwerken, pruiken óf  
alternatieven in de vorm van haarbanden, - petten, 
of -doeken. 

U kunt hierbij rekenen op onze kennis en toewijding 
u weer met vertrouwen in de spiegel te laten kijken. 
Wij garanderen u kwaliteit, service, privacy en een 
goede prijs. In een ontspannen sfeer nemen wij 
de tijd, zodat u de deur uitgaat met een zo’n mooi  
mogelijk resultaat. 

Wij werken in onze salon met 100% natuurlijke 
producten ! 

MET ONZE EXPERTISE IN HOOFDHUIDPROBLEMEN, 
HAARUITVAL EN AANMETEN VAN HAARWERKSTUKKEN, 
KUNNEN WIJ NU VELEN EEN PASSENDE OPLOSSING BIEDEN. 


