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C’est Ça zorgt voor resultaat met
MEDICEU+ICALS®
Bij C’est Ça vormt een advies op maat de basis van alle behandelingen.
Net als elke kapper krijgen de medewerkers vrijwel dagelijks te maken
met cliënten met haarproblemen. “Er zijn veel symptomen die aangeven
dat er iets mis is met de hoofdhuid.” Miranda is blij wanneer ze dan
geconsulteerd wordt. “Of er nu milde klachten zijn - maar zeker ook
wanneer deze extremer van aard zijn - is het belangrijk om na te gaan
welke factoren de gevoeligheid veroorzaken. Het kan liggen aan de

C’est Ça:

haarmode en méér...

verkeerde shampoo, maar ook aan medicijngebruik of aan een ongezond eetpatroon.” Bij C’est Ça wordt gebruik gemaakt van de scope;
hiermee wordt een microscopische analyse gemaakt van de hoofdhuid.
Zo kan er snel een diagnose worden gesteld. Miranda heeft hiertoe
de praktijkgerichte opleiding ‘Dermatologie voor kappers’ gevolgd. “Ik
vind het fijn om in mijn vak mensen in moeilijke tijden bij te staan. Ik kan
psoriasis of eczeem niet genezen, maar ik weet het wel te behandelen
en, met uw medewerking, onder controle te houden. En écht, ik heb
alles al eens gezien; mensen hoeven zich bij mij nergens voor te schamen.” C’est Ça is tevens de enige haarmodezaak in Valkenswaard die
werkt met de medische verzorgingslijn MEDICEU+ICALS®. Haar en
hoofdhuid worden hiermee in optimale conditie gehouden.

HAARMODE C’EST ÇA, OPGERICHT IN 1999, IS IN DE 17 JAAR VAN HAAR BESTAAN UITGEGROEID
TOT EEN GESPECIALISEERDE KAPSALON VAN NAAM. EEN PROFESSIONEEL TEAM DAT BESTAAT UIT
9 GEÏNSPIREERDE (TOP)STYLISTEN ZORGT ER DAGELIJKS VOOR DAT ZOWEL U ALS UW KAPSEL ALLE
VERDIENDE AANDACHT KRIJGT. “U WILT ER STRALEND UITZIEN EN NATUURLIJK BEGRIJPEN WIJ DAT”,
ZEGT EIGENARESSE ESTHER HENDRIKX. “MAAR WIJ BESEFFEN OOK DAT EEN MOOIE BOS HAAR OF HET
VOLGEN VAN ALLE HAIRTRENDS NIET VOOR IEDEREEN IS WEGGELEGD.”

C‘est Ça ondersteunt bij het aanmeten van
haarwerken
“Wanneer u weet dat u uw haar gaat verliezen of wanneer dat deels al
is gebeurd, bent u bij ons van harte welkom. Indien u dit wenst, kunt
u discreet via de achteringang binnen komen, want wij realiseren ons
hoe aangrijpend en confronterend een bezoek aan een kapsalon nu kan
zijn. In een aparte ruimte bespreken we samen met u alle (on-)mogelijkheden en laten we u de grote diversiteit in haarwerken zien én voelen.

Het hebben van weelderige lokken is geen vanzelfsprekendheid;

In veel gevallen heeft u recht op een vergoeding. Door onze contracten

mooi haar en een gezonde hoofdhuid is voor lang niet iedereen de

met zorgverzekeraars kunnen wij ook de financiële afwikkeling van u

normaalste zaak van de wereld. In Nederland hebben miljoenen man-

overnemen. En dat is wel zo prettig.”

nen, vrouwen en kinderen (hoofd)huid- en haarproblemen. “Meer dan
1 op de 8 mensen heeft, door diverse oorzaken, last van de hoofdhuid”, legt mede-eigenaresse Miranda van Herk uit. “Het is niet
alleen onaangenaam of zelfs pijnlijk, maar een gevoelige hoofdhuid
kan ook tot gêne leiden. De huid kan kriebelen, branderig en strak
aanvoelen, schilferen en soms ook ontstoken zijn. Daarnaast kunnen
mensen hun haar verliezen. Als gevolg van hormoonschommelingen
of c hemotherapie is kaal worden dan geen keuze. Om er mooi uit te
zien en voor een b
 eter gevoel van eigenwaarde, is het dragen van een
haarwerk wél een optie.”
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Waardebon
Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u een gratis
mediscope analyse
t.w.v. €22,95

Haarmode C ’est Ça
Karel Mollenstraat Zuid 10
5554 CH Valkenswaard

Facebook.com/
haarmode.stca

040 – 2010133
info@haarmodecestca.nl
www.haarmodecestca.nl
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