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VOLUME + ® meer volume in het haar

DERMOFUSION® de oplossing voor de man
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Heeft u te maken met tijdelijk of permanent haarverlies door, alopecia/medicijn gebruik of door 
natuurlijk haarverlies etc. Ons team herstelt uw kapsel op natuurlijke wijze en volgens uw wensen.
 
Elite zorgt ervoor dat iedere vrouw, man of kind weer het kapsel krijgt zoals het daarvoor was en 
dat het op een natuurlijke manier bij u past.

Onze medewerkers werken iedere dag voor uw tevredenheid!
 
Het gevolg van onderzoek is dat er een innovatie in het vervaardigen van monturen is 
ontstaan. Hierdoor is het mogelijk uw haar naar achter gekamd te dragen. De zijkanten van 
het montuur zijn voorzien van het zelfde exclusieve systeem, het is geen probleem meer om 
met uw Haarwerk in de wind te lopen. Dit esthetisch voordeel is verkrijgbaar vanaf het goed 
gevoel montuur            (montuur 2).
 
Naast de criteria van de kwaliteit van de producten. Verbindt Elite zich er ook aan op een menselijke 
manier u te helpen kracht en sereniteit te vinden. Hiervoor is een speciaal persoonlijk support 
programma opricht gewijd aan u SERENA genaamd. 

Wij begeleiden u in het proces van haar vervanging en waarborgen de kwaliteit van uw haarwerk . 
Door middel van het Serena programma ondersteunen wij u op het esthetische gebied maar ook op 
het gebied van welzijn tijdens uw behandeling. 

Alle Elite vestigingen zijn SEMH gecertificeerd en erkend Haarwerk Specialist. De bij ons 
aangesloten vestigingen vertegenwoordigen onze richtlijnen op het gebied van kwaliteit en 
respecteren het door Elite opgezette programma.

Door te luisteren naar patiënten en gesprekken te voeren met ziekenhuis personeel kunnen wij 
antwoorden vinden op de esthetische problemen. En via deze manier de beste oplossingen te 
bieden om deze moeilijke situaties het hoofd te bieden.

Schoonheid is geen luxe het help u beter door het leven te bewegen.

Voor iedereen die zich zelf mooier en jonger terug wil vinden. Elk model in onze collectie is met 
uitermate veel zorg vervaardigd. Om aan uw verwachtingen te voldoen presenteren wij een ruime 
keuze uit verschillende kleuren en actuele modellen.
De nieuwe Elite collectie 2013: Heeft een ruime keuze aan modellen met echt 
haar toegevoegd om uw kapsel te vernieuwen of ontdekken in deze nieuwe bro-
chure. 
Ieder detail is bedacht voor uw comfort , uitstekende bevestiging 
en een perfecte pasmaat(mooier dan echt). 

 �  Modellen die perfect passen rond het 
gezicht. 
 �  Modieuze kleuren met natuurlijke nuance 
van uw haar verfraaid met glanzende 
tinten.
 �  Highlights die op een artistieke manier 
licht brengen op strategische punten in 
het gezicht. 
 �  Een unieke implantatie techniek voor een 
esthetisch bijna onzichtbaar resultaat. 

 �  Een valling en souplesse als zijde zacht 
echt haar.
 �  Elitelight, het eerste medisch erkende 
haarwerk met een onzichtbaar front zelfs 
als het haar naar achter gedragen wordt.
 �  Om deze grote esthetische vrijheid aan 
te bieden aan zoveel mogelijk vrouwen 
heeft Elite een onzichtbaar front  voor 
alle soorten kapsels. U herkend het aan 
het logo!

Professionaliteit
Etisch
Verplichtingen
Een menselijke aanpak
en op maat gemaakt
Zoeken naar uitmuntendheid
geavaceerde technologie
Natuurlijke haar creaties
Synthetische haren
Enkele unieke technologieën
en creaties
Aangepast op het
individue
Volledige collectie
haarwerken
Lichte en confortabele 
haarwerken
Hoofdbanden
Sjaals
Accessoires
Onderhouds producten
Wimpers
Wenkbrauwen
Hydratatie van de huid
Toevoegen van haar
Volume
Onzichtbaar front
Dermofusion
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Onze Kwaliteits  Lijnen

Voor welke
kwaliteit te  
kiezen 

Wat uw budget ook is Elite garandeert een natuurlijke  
esthetische resultaat en een ongeëvenaard comfort. 

Na uw therapie begint uw haar  weer te groeien en u 
kunt uw Haarwerk dragen tot dat uw haar de juiste 
lengte heeft bereikt. 

U kiest Elite aan de hand van uw kapsel, het comfort, 
uw budget en uw levensstijl zodat niets hoeft te 
veranderen in uw dagelijkse activiteiten. 

De Lijn Goed Gevoel 
Een zeer luchtig montuur met een voortreffelijk hechting(pasvorm),
 ideaal om van kapsel te veranderen voor een andere look.

De Lijn Goed Gevoel 
Dit montuur wordt aanbevolen vanwege het comfort 
De zachtheid en het gewicht slechts (40gr) 

De Lijn Goed Gevoel 
Dit is een replica van de hoofdhuid , heeft een ongeëvenaard 
resultaat. Maakt het beoefenen van alle soorten sport mogelijk. 

De Lijn Goed Gevoel 
Dit montuur wordt aan bevolen vanwege zijn comfort, 
Natuurlijk look en voortreffelijk hechting(pasvorm).
 Ze heeft alle voordelen van de andere monturen in één. 

Wat u moet weten over onze exclusieve Haarwerken:

Onze Verplichtingen Tegen   
over Onze Klanten

Elite biedt persoonlijke steun tijdens uw medisch traject voor 
Vrouw, Man en Kinderen.

vErplIcHtIng n°1: U krijgt het 
haar wat het beste past bij uw 
imago dankzij Haarwerken die 
op hoog technisch niveau zijn 
vervaardigd en van top kwaliteit 
zijn.

vErplIcHtIng n°2 : U wordt 
opgenomen in het Serena 
programma. Het programma 
omvat het volgende:

•	1e consult is gratis voor aanvang 
van het medisch traject indien 
dit van toepassing is. Tijdens het 
consult wordt vrijblijvend een 
selectie gemaakt van het haar wat 
het beste bij u past.

•	 Aanpassing van het kapsel met 
persoonlijke zorg zodat het mogelijk 
blijft om het kapsel te veranderen 
tot het gewenste resultaat bereikt is. 

•	 Haargroei, Als het haar begint 
te groeien na de behandeling wordt 
gezorgd voor een huid hydratatie 
om vervelende huidirritatie te 
voorkomen. De eerste kleur 
behandeling en de eerste knipbeurt 
worden gratis uitgevoerd.
 
vErplIcHtIng n°3 : U voorzien 
van een Haarwerk ongezien uw 
inkomsten. Uw verzekering vergoed 
een deel van uw Haarwerk uit de 
basis vergoeding is dit al €393.  

Elite heeft met alle zorgverzekeraars contracten en 
beschikken over een computer programma waarmee zij 
gemakkelijk uw verzekering gegevens kan opzoeken. 
Ook dienen wij in de meeste gevallen de declaratie 
voor u in. U hoeft dus niets zelf te regelen en lastige 
declaraties te doen Elite doet dit voor u!

vErplIcHtIng n°4 : Heeft u vragen over wat u 
allemaal te wachten staat tijdens de chemotherapie 
kijk u dan op www.elite-serena.nl 
Hier vindt u allerlei praktische informatie over 
problemen tijdens de behandeling en hoe deze te 
verzachten. Het is een verzamel site van informatie ook 
over hoe bijvoorbeeld homeopathie kan helpen bij de 
bij verschijnselen van chemotherapie. 
Een site waar iedereen die met de gevolgen van 
chemotherapie in aanraking komt te recht kan met zijn 
of haar vragen.

vErplIcHtIng n°5 : Elite verbindt zich ook met de 
stichting look good feel better deze stichting verzorgt 
workshops waar u even weer behandeld wordt als 
mens en niet als patiënt. 
Op deze workshop wordt u geleerd hoe make-up op 
een professionele manier aan te brengen. U krijgt  
tips van erkende haarwerkers over hoe een haarwerk 
behandeld dient te worden.
 Gewoon een heerlijke ontspannen manier om even met 
uw uiterlijk bezig te zijn. Al deze informatie vindt u op  
www.elite-serena.nl  
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Indien u bij Elite een haarwerk aanschaft zullen wij voor u de verzekering regelen. 
In veel gevallen zal dit de vergoeding uit de basis verzekering en uw aanvullende pakket  
(indien aanwezig en van toepassing) betreffen.

Vanuit uw basispakket wordt er al een bedrag vergoed van € 393.-.  

Elite is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.  
Alle Elite vestigingen zijn in staat uw verzekering
 te declareren via electronische declaraties. 

U hoeft in veel gevallen dus niets te doen.

Elite is aangesloten bij alle zorgverzekeraars

Elite Hair International wordt erkend als specialist op het gebied van het vervaardigen 
van hightech Haarwerken. Zowel in binnen als buitenland.

Ons professionele team bestaande uit zes personen verdeeld in mannen en vrouwen.  Zij 
bouwen het haarwerk van begin tot eind helemaal op.

Elite onderscheidt zich door haar professionaliteit en persoonlijke benadering van mensen 
bij ieder probleem.

Het constante streven naar top kwaliteit verplicht ons te zoeken naar de beste vezels. Voor 
de kunst vezels maken wij gebruik van geavanceerde technologie om een zo natuurlijk 
mogelijk resultaat te bereiken. Ons echt natuur haar wordt geselecteerd door een team van 
professionals met de nodige know how. Zo kan Elite altijd aan uw wensen blijven voldoen.

Onze op maat gemaakte haarwerken zijn zo onzichtbaar dat je er zonder beperkingen inten-
sief mee kunt sporten, zelfs zwemmen of duiken.    
 
Elite is een koploper op het gebied van lichtheid, kwaliteit en draag comfort. Zowel de 
vakpers als het grote plubliek is het unaniem eens over de esthetische voordelen en de 
kwaliteit van onze haarwerken en creaties.

Elite draagt ook bij aan stichtingen die zich richten op de strijd tegen kanker zoals het KWF. 
Ook verbinden wij ons aan de stichting Look good Feel better. Deze stichting is in meer dan 
85 ziekenhuizen actief. Kijk voor meer info op onze site www.elite-serena.nl.

Om de klant nog beter van dienst te zijn na het aanmeten van een geschikt haarwerk 
heeft Elite een speciaal programma ontwikkeld Serena genaamd. Speciaal gericht op de 
behoefte van de patiënt waarin zij centraal staat.

Elite is een erkend haarwerkers bedrijf en voldoet aan alle eisen. Elite levert kwaliteit op 
het hoogste niveau. uw zorgverzering betaald alleen al uit uw basispakket € 393.- mee 
aan uw haarwerk.

Serenity
De lijn goed gevoel 

Prijs : e745

Verkrijgbaar in
Vele tinten.
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Caresse
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e745

Verkrijgbaar 
in vele tinten.

Caresse
Subtile

Subtile
Echt haar

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e 1 293

Verkrijgbaar 
in vele tinten.
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Captive
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e445

Verkrijgbaar 
in vele tinten.

Exception
Echt haar

De lijn goed gevoel

Advies prijs :  e 1 395

Verkrijgbaar 
in vele tinten.

100%

100%
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Espiègle
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e595

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar 
in vele tinten.

Een gestylde  
versie 

Fraîcheur
De lijn goed gevoel

Advies prijs :  e450

Verkrijgbaar 
in vele tinten.
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Fascination

Fascination
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e445

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Fa
sc

in
at

io
n

De fascinatie van elke vrouw
Fascination
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Passion
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e650

Verkrijgbaar in  
vele tintenPassion

Expression
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e595

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten
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Harmonie
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Bruges
Envie&Harm

onie Au
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En
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cEnergic 

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e450

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Bruges
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e445

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Envie
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e650

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Audace
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten
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Féline
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e350

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Volupté
Echt haar

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e2 350

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Volupté
&Féline

Tonic New
De lijn goed gevoel

Advies prijs : e445

Verkrijgbaar in  
vele tinten

De lijn goed gevoel

Advies prijs : e695

Verkrijgbaar in  
vele tinten

To
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ew

100%

NIEUW
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Intense
Een gestylde losjes of stijl

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Intense

Zij kozen  
     Intense

Él
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Élégance
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e 750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

NIEUW
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Intuition&Classic

Émotion
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Intuition
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Classic
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e445

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Séduction
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750 In
tré

pi
de

&S
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tio

n

Intrépide
Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e1 995

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Verkrijgbaar in  
vele tinten

100%
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Délice
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tintenDélice

Sublim
e

Sé
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Séville
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Sublime
Echt haar
In model gebracht

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e1 995

Verkrijgbaar in  
vele tinten

100%
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Feeling
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Feeling Fe
el

in
g
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Sensation

Sensation
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e445

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Deze vrouwen kozen 
alle drie de
Sensation

Volupté
Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e2 350

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Vo
lup

té

100%
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&Essentielle

Complice
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e350

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Essentielle
Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e1 449

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Sublime
Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e1 995

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Femme
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e595

Verkrijgbaar in  
vele tinten

100%

100%
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Victoria

Victoria
De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e445

De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e650

Verkrijgbaar in  
vele tinten

In
tri
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e

Intrigue
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e650

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Een gestylde  
versie 

NIEUW
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Obsession Év
as
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n

Évasion
De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e750

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Een gestylde  
versie 

Obsession
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e445

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Vitalité
De lijn goed gevoel 

Advies prijs : e645

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Vitalité
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Een gestylde  
versie 

Sublim
e Sublime

Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs :  e1 995

Verkrijgbaar in  
vele tinten

De Sensatie
van Haar

Mooier 
dan EchtDe Sensatie

van Haar
Mooier 

dan Echt

100% 100%
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Elitlight®

Volupté

Elitlight
®

Echt haar 

Elitlight lijn

Advies prijs : e995

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Elitlight, door haar uitzonderlijke technische eigenschappen, kun je met 
je haar 24 uur per dag alles doen. Je kunt alle sporten beoefenen, zelfs 
waterskiën!
De fijne montage zorgt voor een extreem realistische sensatie. Stelt u 
zich voor, weer wind en regen op uw hoofdhuid te voelen. Hoe prettig het 

voelt om uw vingers op uw hoofdhuid te voelen als u uw handen door uw 
haar haalt. We kunnen het maken in elk model.

Onze activiteiten :  
de techniek aanpassen naar uw wensen.

 � Anti-Slip
 � Ultra licht en luchtig
 � Onzichtbare aanzet

 �  100% natuurlijk met de hand door  
ons geselecteerd

 � Vanaf €990

De sensatie
van haar
mooier
dan echt

Volupté
Een gestylde versie 
Echt haar

De lijn goed gevoel 

Advies prijs :e2 350

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Elitlight®
 de geschiedenis van het gevoel.

De voordelen van Elitlight® op een rij :

De sensatie
van haar

mooier
dan echt

100%

100%
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1.  Schud uw haarwerk, om 
zo volume en een luchtige 
en natuurlijke valling te 
krijgen. 
 
 
 
 
 

4.  Breng balans in het haarwerk: 
De bakkenbaarden moeten 
symmetrisch en waterpas zijn 
op de slapen. 
 
 
 
 
 

2.  Plaats het haarwerk van 
voor naar achter. U zet de 
voorkant overdreven ver 
naar voor op uw voorhoofd 
zodat het haarwerk als 
het ware haakt, dan trekt 
u het naar achter toe over 
het hoofd. Nu de voorkant 
van het haarwerk op de 
haargrens plaatsen.

5.  Herontdek het plezier van 
uw haar op basis van uw 
dagelijkse activiteiten.

3.  Zorg er voor dat de kap 
goed zit en achterin de 
nek niet dubbel zit zo 
bent u verzekert van een 
comfortabel gevoel en het 
geeft u zekerheid. 
 
 
 

Om uw haarwerk op de juiste manier te positioneren op het voor 
hoofd, als u uw haargrens niet meer kunt zien. Kunt u gebruik 
maken van de volgende maatstaaf: plaats uw hand op uw 
voorhoofd met de vingers tegen elkaar en positioneer de pink 
tussen uw wenkbrauwen, uw haargrens is waar de wijsvinger 
eindigt. Nadat alles goed in positie is gebracht moet het haarwerk 
vergeten worden! Zodat u uw levensstijl niet hoeft te veranderen.

Het belang van ogen

Uw Schoonheid : Wimpers, wenkbrauwen,huid en nagels.
Voor een reconstructie zijn een aantal oplossingen voor handen: 

 �  Nieuw zijn de afneembare  
Elite wenkbrauwen, met een buitengewoon  
mooi resultaat.

 �  Met een make-up potlood  
of semipermanente  
make-up poeder.

 � Speciale Elite wimpers.

Met de producten behoudt u een zachte look met glanzend en natuurlijk haar. Het is 
belangrijk dat u niet gewone haarproducten gebruikt(shampoo haarlak enz) Dit kan het Elite 
haar beschadigen. Bij Elite is te alle tijde een adviseur beschikbaar voor vragen over het 
onderhoud van uw haar.

Het onderhoud van echt haar is wat preciezer. Uw Elite specialist zal u hier bij natuurlijk 
ondersteuning bieden.

1.  Dompel uw haarwerk 
in lauwwarm water. 
 
 
 
 
 
 

2.  Los een kleine 
hoeveelheid activ 
shampoo op in het 
water en haal het 
haarwerk heen en 
weer door het water en 
spoel dan grondig uit 
met lauw water. 

3.  Vul de gootsteen 
opnieuw met lauwwarm 
water en los hier een 
kleine hoeveelheid  
conditioner in op. Leg 
het haarwerk hierin, 
even laten inwerken en 
dan grondig uitspoelen. 

4.   Rol het haarwerk in een 
handdoek en knijp het 
droog of dep het droog 
niet wrijven!!  
 
 
 
 

5.  Spray met de 
beschermende, zijde 
achtige spray om de 
glans te behouden en 
om te beschermen 
tegen de schadelijke 
effecten van uv 
straling . 

6.  Laten drogen op een 
haarwerk standaard. 
 
 
 
 
Nooit nat borstelen!

Op de Juiste Manier De kant van onderhoud en verzorging 

Vraag naar de oplossing 
bi j  uw El ite special ist  

Fysiek actief zijn  

                    is goed voor je gezondheid.…

Om u te begeleiden in alle rust biedt Elite oplossingen opmaat. Met onze Haarwerk kunt u uw vrouwe-
lijke allure  behouden in alle omstandigheden: Bijvoorbeeld na een paar ronden hardlopen of zwem-
men.Zonder Met wimpers Met Elite wenkbrauwen

tIp van DE prO
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WE bEDOElEn EEn bEHanDElIng vOOr uW vErlOrEn Haar DIcHtHEID!

Uitgebreide 

informatie is 

verkr i jgbaar bi j 

uw El ite Dealer

Volume +®

100 % Echt haar
Verkrijgbaar in  vele tinten

Advies prijs : à e995

Zonder

Zonder

Volume+ is een technologie die discreet het volume terug brengt 
in uw haar. Herontdek het plezier van uw haar. Volume+ herstelt 
het volume, de dichtheid en lengte van uw haar. Voel je mooi, 
want zo kunt u toegang krijgen tot het innerlijke welzijn. Omdat 

vrouwelijkheid door middel van mooi haar wordt weerspiegeld! 
Elite experts zijn er om u te adviseren, uw volume te stileren en 
u kunt uw haar dragen zoals u het wilt. Stijl of krullen, blond of 
brunette, Volume+ zal aan uw verwachtingen voldoen.

Als een heel haarwerk niet nodig is bied Elite ook andere oplossingen.

 Polyhair, synthetisch haar niet te onderscheiden van echt.

technische praat

Het echte haar wordt haar voor haar geknoopt op het 
montuur van de Volume+

De hoeveelheid haar is afhankelijk van uw wens en 
levensstijl. De prijs is inclusief consult, de Volume+ 
en aanpassingen.

20 tot 50% van het haar 
herstellen en meer

Easy Volum’
Standaard verkrijgbaar 
in vele tinten

Advies prijs : à e595

Gedeeltelijk haarverlies? Dunner wordend haar? Fijn haar?

Zonder

Zonder

Top Volum’
Standaard verkrijgbaar in vele tinten

Advies prijs : e695

Volum’Light
Verkrijgbaar in vele tinten

Advies prijs : e695

Extensions   
 Een top mode  
accessoire van  
kort naar lang    
Haar in 30 seconde.

Prijs : 
e199

Inclusief 3 diadeem’s

voor het creëren van 
volume en lengte.

ER IS EEN OpLOSSINg VOOR IEDERE VROUw.
VRAAg ER NAAR bIj Uw ELITE SpEcIALIST.

De oplossing Volume +®

gemakkelijk  

vaste te 
zetten

 met clips
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Echthaar of 
synthetisch haar  
met of zonder  
onzichtbaar front.
Voor iedere man 
is er iets 
wat hij zoekt.
Vanaf : e695

Mediman
Een gehele haar aanvulling.

Synthetisch of echthaar.

U kunt kiezen uit lichter en comfortabelere monturen met een onzichtbaar 
front. U kunt het haar zelfs naar achter kamen ook aan de zijkanten omdat 
het onzichtbare front daar ook doorloopt. De contouren van de monturen zijn 
met de grootst mogelijke zorg ontworpen om de inhammen en bakkebaarden 
ultra natuurlijk te maken. Onze experts kunnen door middel van een haar 
en hoofdhuid analyse  u vertellen waar uw haar uitval aan te wijten is, een 
medische behandeling, alopecia of erfelijk dunner wordend haar.

Onze productie  standaarden en maatwerken  
worden erkend door professionals 

voor hun high tech vervaardiging en kwaliteit.

Onze ultra natuurlijke haren geven een uitstekend estetisch 
resultaat.

Dermofusion is een haarwerk gemaakt van een ultra dun 
membraan ter dikte van een contactlens. Het haar is in dit 
membraan geïmplanteerd  dus niet geknoopt! Het is volledig 
onwaarneembaar  voor andere en u kunt er alles mee,  zoals 
zwemmen hardlopen enz.

Omdat een voorlopige diagnose van uw haar probleem heel 
belangrijk is! Vindt u in elk instituut van Elite een expert 
op het gebied van haar en hoofdhuid. Deze expert kan u 
alles vertellen over het afremmen en voorkomen van haar 
en hoofdhuid problemen. U krijgt een geheel gratis haar en 
hoofdhuid analyse  met behulp van een microscope.

DERMOFUSION®

B e t ro u w b a re  t e c h n o l o g i e  v o o r
 g e d e e l t e l i j k e  h a a r h e r s t e l l i n g

Vraag naar onze 

speciale brochure aan ! 

Voor Na dermofusion
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Oplossingen voor  
kinderen comfortabel 
en gemakkelijk voor 
een  vrij gevoel.

Caps en bandana’s die tot diep 
in de nek doorlopen maar toch 

een modieus beeld geven. 

Makkelijk aan te passen aan 
de smaak van uw kinderen!

Essentielle
Echt haar

De lijn goed gevoel

Prijzen vanaf : e 1 349

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Essentielle

Captive 
De lijn goed gevoel

Prijzen vanaf : e445

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Ca
pt

iv
e

Elite Kid
De lijn goed gevoel

Verkrijgbaar in kleuren 
specifiek voor kinderen.                   

Maat 52cm
Prijzen vanaf : e595

Neem contact 
met ons op voor 

de nieuwe modellen!
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Milkyway is een topje dat ideaal is voor zowel overdag als de nacht. Het is gemaakt van melkfyber 
dit is een geheel natuurlijk en een ecologisch verantwoorden vezel met uitzonderlijke kwaliteit. 
Milkyway is luchtig absorbeert zweet en houdt de lichaams warmte vast. De cap is comfortabel en 
zacht om te dragen het voelt als een tweede huid. Melkvezels zijn milieu vriendelijk.

Zacht en comfortabel, tulbanden bieden een esthetisch alternatief voor het 
haar. Ideaal voor thuis of voor comfort tijdens de behandeling. Door onderzoek 
hebben onze turbans een goede pasmaat. Ook is het mogelijk een band met 

haar toe te voegen aan de turban voor een natuurlijkere look.

wE hEbbEN EEN 
gROTE kEUzE UIT 
VERSchILLENDE 

MODELLEN 

Een 
gedrapeerde 

zonnehoed 
Een unisex 

Turban voorzien 
van zonneprotectie. 

Prijs : e55

Verkrijgbaar in
meerdere kleuren. 

Milkyway 
Dit topje heeft een melk fyber cap.     
                                      Prijs : e38,80

Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Onze creaties zijn vervaardigd van natuurlijk 
en ecologisch materiaal om zo de best 
mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. 
Dit is de exclusiviteit van Elite.Turbans

Bambou
De voordelen van bambou :

 �  natuurlijke vezels 

 � zijdeachtig en zacht

 � antibacteriële en anti-uv

 � zacht en comfortabel

 � anti-transpirant

Advies prijs :  e38,80

Verkrijgbaar in  

vele tinten

Casquette
Baggy
Advies prijs : e59

Verkrijgbaar in  

vele tinten

Chapeau 
Lady

Advies prijs : e55
Verkrijgbaar in  

vele tinten

Turban 
Croisière

Advies prijs : e55

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Bandana
Soie

Advies prijs : e59
Verkrijgbaar in   vele tinten

De catalogus is verkr i jgbaar op aanvraag
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Turban en 
Denim

Advies prijs : e64

Verkrijgbaar in  
vele tinten

Nieuw

Onze mOdellen veranderen elk seizOen                 
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www.elite-hair.nl
www.elite-serena.nl

Maak kennis met 
Elite specialist

In de salon : aan huis : naar het : via de telefoon : via het Web :

Onze specialisten zijn allemaal getraind in alle technieken van haar aanvulling en haar uitval preventie. U kunt kiezen voor 
maatwerk of kant en klare producten. Onze specialisten begeleiden u en beantwoorden al uw vragen. Ook geven zij u een goed 
advies over wat u kunt verwachten van haar aanvullingen of haar vervanging. Al onze Elite vestigingen zijn lid van de sectie 
Haarwerk van de ANKO en ook S.E.M.H gecertificeerd.

Ons bedrijf staat klaar speciaal VOOr U

Uw specialist 
verwelkomt u in de 
privé lounge voor een 
vrijblijvend en gratis 
informatie gesprek.   

Op afspraak 
komt uw Elite     
specialist gratis  
bij u aan huis.     

Ook komt uw Elite 
specialist  
gratis bij u in het 
ziekenhuis

Per telefoon kunt u                              
een afspraak maken  
bij uw Elite vestiging

HAARHUIS VAN TONgEREN
Breestraat 32/36
2311 CS Leiden

Tel:071-5125212
Fax:071-5120103

leiden@haarhuisvantongeren.nl
www.haarhuisvantongeren.nl

 

HAARHUIS VAN TONgEREN
Dijkmanschans 198
2728 gK Zoetermeer

079-3312993
079-3312851

zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
www.haarhuisvantongeren.nl
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HaarHUIS Van TOngErEn
Haarhuis van Tongeren Breestraat 32/36 2311 CS Leiden

Tel : 071 - 512 52 12 - Fax : 071 - 512 01 03
leiden@haarhuisvantongeren.nl - www.haarhuisvantongeren.nl

www.elite-hair.nl - www.elite-serena.nl
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Uw HaarSpECIaLIST


