
Haarstukjes en pruiken hebben we op voorraad. 
Wij noemen dit confectie-haarwerk. Zo zijn 
er bijvoorbeeld standaard pruiken van kort, 
middellang en lang haar, in tientallen kleuren en 
modellen, in verschillende haardiktes. Krullend 
en stijl, modern en klassiek en noem maar op. 
Aan de hand van voorbeelden kunt u zich eerst 
een goed beeld vormen. Soms is het nodig om 
passende haaraanvullingen of haartoevoegingen 
te ontwerpen. Over soorten haarprotheses, 
bevestigingsmethoden en hoe alles in z’n werk 
gaat, kunnen wij u uitgebreid informeren.
 
Een mooi kapsel is heel belangrijk. Wij geven 
u alle aandacht en professionele begeleiding 
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it voorjaar ben ik weer naar de 
internationale haarwerkbeurs 
in de Duitse stad Fulda 
geweest. Ik heb er weer veel 

nieuwe ideeën opgedaan, die ik in de 
dagelijkse praktijk kan toepassen.

Heeft u moeilijk haar of 
een haarprobleem? Ook met een 
haaraanvulling, volledig haarwerk of 
haarstukje kunt u genieten van een 
prachtig kapsel met een geheel natuurlijke 
uitstraling. Wij zorgen dat niemand iets 
aan u ziet!
 
Wij hebben jarenlange expertise in het 
verzorgen van mooie, modieuze en gemakkelijk 
te verzorgen kapsels voor iedereen die te 
maken heeft met haarziekten, haarproblemen, 
haaruitval en dun haar. Zo zijn we onder meer 
gespecialiseerd in natuurlijke haartoevoegingen 
in dun haar, haarstukjes, pruiken en alle andere 
mogelijkheden om u een prachtig kapsel te geven. 

U gaat gewoon net zo vaak als vroeger naar 
de kapper. Wij zorgen voor een natuurlijke en 
moderne hairstyling. Wij werken met echt haar en 
met synthetisch haar, met haarwerken, pruiken en 
toupets, met shawls en bandeaux. Synthetische 
haarvezels zijn niet van echt te onderscheiden. 
U heeft dus echt alle keus! 

MET HART 
EN ZIEL

Dun haar hebben, kampen met kaalheid of tijdelijke kaalheid door een chemokuur is 
al ingrijpend genoeg. Berino the art of beauty biedt een stijlvolle collectie haarwer-
ken, modieus en bijna niet van je echte haar te onderscheiden. Wij leveren alle soor-
ten haarwerken en maathaarwerken. Van zowel synthetisch- als echt haar, zowel 
machinaal als handgeknoopt. Meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak !

Snel en 
veilig bruin
Curasano Spraytan Express is een 
gezond en veilig altermatief om op een 
snelle manier een  mooie bruine huid 
te krijgen. Het is eenvoudig en gemak-
kelijk aan te brengen. Zonder strepen 
of vlekken. Je huid krijgt onmiddellijk 
een mooie goudbruine gloed. De mooie 
bruine teint blijft nog verschillende 
dagen zichtbaar, net als bij het natuurlijk 
proces van bruinen. Aanbevolen door 
dermatologen en huidspecialisten. Een 
gezond en veilig alternatief om prachtig 
bruin te worden zonder de schadelijke 
UV-stralen van de zon of het solarium. 

Mooi haar geeft 
je zelfvertrouwen

om een optimaal resultaat te realiseren. Aan de 
hand van een stappenplan inventariseren wij uw 
wensen en krijgt u een deskundig haaradvies, 
zodat u een keuze kunt maken die bij u past. Kom 
eens langs voor een vrijblijvend gesprek en laat u 
uitleggen wat de voor- en nadelen zijn. 
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Vol zelfvertrouwen
Dun bovenhaar of totale kaalheid. 

Het is een schrikbeeld voor elke 
vrouw. Met onze expertise kunnen 
wij zorgen dat zij weer vol zelfver-
trouwen en goed gekapt door het 
leven gaan. De voor- en nafoto’s 

spreken voor zich. Aarzel niet en bel 
ons voor een vrijblijvende afspraak!
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Let the sun shine!
Zon, zee en chloorwater hebben een negatieve invloed op het haar. 

De Soleil-verzorgingsproducten van Kerastase beschermen en verzorgen 
uw haar vin de zon. Vraag onze hairstylistes om meer informatie..
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