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Clasien Koopmans met een cliënte

VOOR DE behandeling

NA de behandeling

HAARWERKEN ZONDER TABOE
OLPODA HAARINSTITUUT!
Het dragen van een
haarwerk is voor velen
een onderwerp waar
nog een taboe op rust.
Er wordt niet of
nauwelijks over
gesproken. Dit komt
mede doordat veel

Diverse behandelingen

Een systeem dat mensen zelf op en af kunnen

Het Haarinstituut van Clasien bestaat inmid-

zetten, of waar men helemaal geen omkijken naar

dels ruim 11 jaar en in die periode heeft zij al veel

heeft, omdat het permanent bevestigd wordt.

mensen van haarproblemen afgeholpen. Door

Het kan allemaal.’

diverse behandelingen krijgen mannen, vrouwen
en kinderen, die dachten een permanente kaalheid

Invloed op je leven

te hebben, na jaren weer een natuurlijke haargroei.

In een vrijblijvend informatief gesprek in een priva-

Niet voor niets dus, dat de klanten van Olpoda

te ruimte zet Clasien alle mogelijkheden voor haar

Haarinstituut uit het hele land komen.

klanten op een rijtje. ‘Onze ervaring leert, dat een
klein dun of kaal plekje veel klanten in hun dagelijks

mensen geen notie

Vele mogelijkheden in haarwerken

functioneren behoorlijk beïnvloedt.

hebben van wat er

Maar ook in haarwerken is Clasien een ster.

Dat een klein haarstukje zo’n positief effect kan

Clasien: ‘Wij bepalen samen met onze klanten

hebben en het gevoel van belemmering bijna of

wat een goede oplossing zou kunnen zijn voor het

geheel kan wegnemen, lijkt voor velen niet voor te

haarprobleem dat ze hebben. Of dit nu gaat om een

stellen. Toch is een veel gehoorde opmerking:

compleet haarwerk, een haaraanvulling of een heel

“Had ik dit maar veel eerder gedaan”.

tegenwoordig allemaal
mogelijk IS op dit gebied.
Clasien Koopmans van
Olpoda Haarinstituut

klein plekje dat gecamoufleerd moet worden.

weet dat gelukkig wel.
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