
PUUR Haarwerken

P  Gespecialiseerd in situaties waarbij door 
medische oorzaak haarverlies is opgetreden

P  Discreet: aanmeten en verzorging gebeurt 
in de salon of thuis op uw verzoek

P  Medische kennis van huid. In de fases van 
chemokuur en medicatie houden wij uw 
huid in optimale conditie

P  Zes maanden garantie op product en  
aanmeting

P  Gecertificeerd en aangesloten bij 
geschillencommisie

P  Aangesloten bij zorgverzekeraar

Mogen wij ons voorstellen

Kennis en ervaring
PUUR Haarwerken is gespecialiseerd in situaties waar-
bij haarverlies is opgetreden. Dit kan permanent zijn, 
maar ook tijdelijk zoals bijvoorbeeld als gevolg van een 
chemokuur. Onze kennis van haar en haarwerken is 
gebaseerd op jarenlange interesse, studie en nieuwste 
ontwikkelingen. 

Persoonlijke aandacht 
Wij adviseren welke oplossing het beste bij uw  
situatie past. Samen kijken wij welk haarwerk het beste 
past bij uw huidskleur, vorm van uw gezicht en persoon-
lijkheid. Het aanmeten en aanpassen van de haarwerken 
gebeurt discreet in de salon, bij u thuis of in het zieken-
huis.

ALTIJD HET JUISTE ADVIES NIET VAN ECHT TE ONDERSCHEIDEN AANMETEN IN DE SALON OF OP LOCATIE

Onze producten

Er zijn veel producten op de markt, 
PUUR Haarwerken biedt:

 P Hoge exclusieve kwaliteit 

P Anti-allergisch 

P Natuurlijke uitstraling 

P Niet van echt te onderscheiden 

P Uitstekende pasvorm, comfort en bevestiging 

P Sporten, wind en bewegen is geen probleem 

P Zelf te wassen en onderhouden 

P Natuur-, cyber- of synthetisch haar 

P Haarwerk op maat, geheel of gedeeltelijk



www.volksuniversiteitdenhaag.nl

Meer weten?
 
Bel of mail ons. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend 
en kost of verplicht u tot niets. U kunt kennismaken met 
onze specialistes en voorbeelden van haarwerken zien en 
voelen. Heeft u vragen, dan zullen wij die beantwoorden.

Uw persoonlijke consulenten:
Esther van Velthoven (06 24 60 42 19)
Wanda Barendse (06 29 10 40 21) 

HAARWERK OP MAAT

PUUR HAARWERKEN
Herenstraat 56
2291 BH Wateringen
tel: 0174 297711
e-mail: info@puurhaarhemhuid.nl
web: www.puurhaarhemhuid.nl

Ervaring
 
“Toen het duidelijk was dat ik door chemo mijn haar 
zou verliezen, heb ik direct contact opgenomen met 
Esther. Het is niet niks om je haar te verliezen en dan is 
het heel erg fijn als iemand dit begrijpt en je begeleidt 
in dit proces.” 

V. Spreksel 

“De service, de aandacht en het geduld die ik kreeg bij 
het uitzoeken van het haarwerk maar ook tijdens het 
dragen en bij de terugkeer van het hele proces van 
mijn haar... Het gevoel dat je altijd even kan binnenlo-
pen. Ik zou het iedereen aanraden!”

B. Zwinkels


