
Bij ons vind je  
de juiste zorg,  
producten, info  
en verzorging  
aangepast aan  
jouw noden en 

wensen voor, tijdens 
of na een chemo- 
behandeling voor  

jou verzameld  
op één plek.

Top Hair & Care 
Bredabaan 456
Tel: 00.000.00.00
Email: email@email.be

De drijvende kracht achter Top Hair & Care  
is Nadia Rozier. Ze baat al dertig jaar het  

kapsalon Top Hair uit en denkt er al lang aan  
om één plaats te creëren waar vrouwen die  

chemotherapie krijgen voor àlles terecht kunnen.  
“Dit is een droom die in vervulling gaat!”



Al 30 jaar komen we in contact met vrouwen die een 
pruik dragen omdat we die verkopen in onze kap-
perszaak Top Hair. Jammer genoeg krijgen meer en meer 
vrouwen te maken met een chemobehandeling. De zorg 
die deze vrouwen voor, na en tijdens een chemobehan-
deling nodig hebben beperkt zich niet tot het vinden van 
een pruik. Daarom staan we nu ook met een totaalpakket 
aan zorg, info en behandelingen klaar voor hen. Aan 
eerlijke prijzen, op gespecialiseerd niveau en verzameld 
op 1 plaats.

Zelfvertrouwen
Bij ons krijg je opnieuw een gezonde blush 
op je wangen, een mooi kapsel, frisse, ver-
zorgde nagels, tot heerlijk, deugddoende 
massages. Als vrouw weten we dat we af 
en toe nood hebben aan me-time. Dat helpt 
ons sterker te worden.

Vrouwelijk, huiselijk
In een huiselijke sfeer ontvangen we je graag 
en geven we antwoorden op al jouw vra-
gen. In alle discretie kan je pruiken passen 
en kan je bij ons terecht voor een verzorg-
ingsbehandeling met producten, speciaal 
ontwikkeld voor chemopatiënten. Denk aan 
deugddoende massages, gezichtsverzorgin-
gen, manicure en pedicure en aangepaste 
make-up op basis van mineralen.

Alleen of samen
Een pruik passen kan confronterend zijn. Of 
misschien heb je geen zin om alleen voor 
verzorging te komen? Daarom heeft Top 
Hair & Care ook duo-cabines zodat je ge-
zellig samen met bijvoorbeeld je dochter of 
een vriendin kan genieten van allerhande 
verzorgingen. Bovendien ontvangen en 
verzorgen we ook graag dames die geen 
chemobehandeling volgen met de klassieke 
schoonheidsproducten.

Totaalpakket aan zorg, 
info en verzorging


