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HOME
U bent uniek, net als uw haar. U laat aan uw omgeving zien wie u bent en hoe u zich voelt. Niet iedereen is
tevreden over zijn haar. Sterker nog: wie krullend haar heeft, wil stijl haar en wie kort haar heeft, wil lang haar.
Ditzelfde geldt voor mensen die te maken hebben met haaruitval, haarverlies en/of kaalheid. Vaak is het
genetisch bepaald of er kan sprake zijn van een aandoening of ziekte.
Voor velen is haarverlies moeilijk te accepteren. Vaak ligt het onderwerp gevoelig en praten ze er liever niet
met anderen over. Toch kiezen steeds meer mensen ervoor om dit gevoel om te zetten naar iets moois.
Topfusion helpt u graag over de drempel heen en zorgt ervoor dat u weer zelfverzekerd en met plezier in
het leven staat. Lekker in uw vel zitten en trots zijn op uzelf zijn immers de uitgangspunten van Topfusion.
Welke reden er ook ten grondslag ligt aan de ontevredenheid over uw haar, dankzij persoonlijke benadering,
deskundig advies en topkwaliteit haarwerken levert Topfusion al meer dan 20 jaar 100% maatwerk.

OVER ONS
Topfusion is specialist op het gebied van haarwerken op maat en vertrouwd met alle soorten bevestigingen.
Voor zowel mannen als vrouwen in alle leeftijden. Via een persoonlijk gesprek lichten wij u graag voor over de
mogelijkheden. Wij adviseren en begeleiden u in het gehele traject. Van binnenkomst tot en met het plaatsen
van het haarwerk.
Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt vanaf het moment dat u binnenstapt. Alles wordt in
werking gesteld om u te ontvangen in een ontspannen en aangename sfeer. Uw privacy wordt gewaarborgd
door het gebruik van een aparte consultruimte. Doordat iedere behandeling uniek is, hechten wij veel waarde
aan uw persoonlijke wensen en verwachtingen.
Het vakkundig opgeleide team draagt er zorg voor dat uw haarwerk aansluit op uw wensen en verwachtingen.
Zij zijn altijd op de hoogte van de allernieuwste technieken en de laatste haartrends.
Topfusion is aangesloten bij het Top Haarwerkers Gilde Nederland (THGN): een door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende branchevereniging die de kwaliteit van haarwerkbedrijven in
Nederland en de daaraan gekoppelde hoge mate van dienstverlening waarborgt. Vertrouwen, begrip,
discretie en kwaliteit staan daarbij voorop.
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WERKWIJZE
• CONSULT
Om een goed beeld van uw wensen en verwachtingen te vormen besteden wij veel aandacht en tijd aan
persoonlijke gesprekken via een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsconsult. Tijdens dit consult worden
uitvoerig uw wensen besproken en bekijken we alle mogelijkheden. Dit inlevingsvermogen zorgt ervoor dat
u straks met het beste resultaat en met gepaste trots de deur uit gaat.
Topfusion is er voor ú en biedt een luisterend oor. Op basis van de verkregen informatie geven wij u een
gedegen en deskundig advies. Omdat het niet zomaar een beslissing is, geven wij u alle tijd om de informatie
op u in te laten werken, zodat u in alle rust de juiste beslissing kunt nemen.
• ONTWERP
Als u besluit te kiezen voor een kwaliteitsproduct van Topfusion gaan we over tot het ontwerp van het
haarwerk. Hier komen onder andere een gipsafdruk van uw schedel én het bepalen van de kleur, structuur,
dikte en lengte van het haar aan de orde. Afhankelijk van het gekozen haarsysteem bedraagt de levertijd
ca. 10 – 12 weken.
• AFLEVERING
De plaatsing van het haarwerk gebeurt door een van onze stylisten in een speciaal daarvoor ingerichte
stylingcabine om uw privacy te waarborgen. De stylist brengt het haar in model en zorgt ervoor dat u
met een meer dan tevreden gezicht uw nieuwe kapsel aan de buitenwereld kunt laten zien.
• VERZORGING
Om de kwaliteit en duurzaamheid van uw haarwerk te waarborgen, raden wij u aan regelmatig uw
haarwerk te laten controleren en verzorgen middels een kappersbehandeling bij Topfusion. De tijd tussen
de kappersbehandelingen is variabel en hangt sterk samen met het type haarwerk en soort bevestiging.
Tijdens deze behandeling verzorgen wij uw haar en uw eventuele eigen haar.
In principe wordt u begeleidt en verzorgd door dezelfde stylist(e). Zij weten immers wie u bent en hoe u
uw haar het liefst draagt. Onder het genot van een kopje koffie brengen wij uw haar weer in model en
topconditie. Iedere behandeling is op afspraak, zodat u nooit onnodig lang hoeft te wachten.
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PRODUCTEN
De keuze voor echt of synthetisch haar hangt volledig af van de persoon en de mogelijkheden binnen uw
wensen. Wat past het beste bij uw uiterlijk en uw persoonlijkheid? Door zorgvuldig de opties af te wegen komt
u samen met Topfusion tot deze belangrijke keuze. Al onze haarwerken zijn duurzaam, bestaan uit kwalitatief
hoogwaardige materialen en zijn niet van echt haar te onderscheiden. Met onze uitgebreide mogelijkheden is
er ook een haarwerk dat bij u past!
• TOPFUSION
Dit type haarwerk bestaat uit 100% synthetisch haar en is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor mensen
die werken in een stoffige omgeving. Door een speciale thermische behandeling blijft het model en tussen
de kappersbehandelingen intact. Dit product is gemakkelijk te onderhouden en handelbaar voor iedereen.
Alle soorten van bevestiging zijn mogelijk.
• HAIRFUSION
Kenmerkend voor dit type haarwerk is dat het bestaat uit 100% echt haar. Dit maakt het mogelijk om
het haar zelf te styleren en te föhnen. Toepasbaar voor korte en lange haarwerkmodellen en verkrijgbaar
in iedere gewenste kleur. Alle soorten van bevestiging zijn mogelijk.
• PROFILE
Zowel in synthetisch als echt haar is dit product verkrijgbaar. Dit haarwerk kunt u zonder problemen
achterover dragen en met het model kunt u iedere trend volgen. Dit type haarwerk kent eindeloze
mogelijkheden en wordt dan ook wel de verfijning onder de haarwerken genoemd. Om de kwaliteit en
duurzaamheid van het haarwerk te garanderen is dit product verkrijgbaar via de speciale leaseregeling
van Topfusion. Zo bent u altijd gegarandeerd van een perfect resultaat.
• MEDIHAIR
Ook dit type haarwerk bestaat uit 100% echt haar en wordt aangebracht als een 2e huid, ook wel Arteskin
genoemd. Door middel van een speciale bevestiging wordt het haarwerk aangebracht. Het grote voordeel
is dat u er zelf zo goed als geen onderhoud aan heeft. Om het model, de kwaliteit en de pasvorm intact te
houden is het aan te raden om het per 3 á 4 weken te laten herbevestigen. Meerdere bevestigen zijn bij
dit type mogelijk. De speciale leaseregeling van Topfusion garandeert de kwaliteit en duurzaamheid van
dit haarwerk.
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KOSTEN
Topfusion kent, naast het kopen van een haarwerk, een uniek leaseplan. Door hier gebruik van te maken weet
u vooraf precies wat u per maand betaalt. Hierbij wordt u haarwerk tijdig vervangen en bent u verzekerd van
het beste resultaat! Voor meer informatie over het unieke Topfusion leaseplan kunt u terecht bij één van onze
adviseurs. Zij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.
Topfusion werkt samen met alle zorgverzekeraars. Desgewenst nemen we de gehele administratieve
afhandeling uit handen, zoals het aanvragen en regelen van de vergoeding. Kunt u zich alvast verheugen op
uw nieuwe look. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden of laat u op de hoogte
brengen door de adviseurs van Topfusion.

CONTACT
Topfusion begrijpt als geen ander dat de keuze voor een haarwerk een erg complexe keuze is.
Hoe hoog de drempel ook is, er valt een last van uw schouders af als u eenmaal de keuze heeft gemaakt.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak.
Wij staan voor u klaar!
Topfusion
Elckerlyclaan 99
5625 EP Eindhoven
T: (040) 241 66 68, F: (040) 242 16 19
www.topfusion.nl
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