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'Wanneer je haar dunner wordt of zelfs helemaal begint 
uit te vallen door medicijngebruik, chemotherapie of 
 hormoonveranderingen, kan dat je onzeker maken. 
Gelukkig kun je er met goed advies toch stralend en mooi 
uitzien', zegt Annette. 'Het haar is vaak het sieraad van 
een vrouw. Wij kunnen dit sieraad weer terugbrengen. 
Dat doet vaak wonderen voor het zelfvertrouwen. Je voelt 
je weer meer jezelf.' 

Een kleine haaraanvulling
Voor vrouwen met dunner wordend haar is het dragen 
van een heel haarwerk niet per se nodig en kan een haar
aanvulling een oplossing zijn. 'Onze haaraanvullingen zijn 
licht, makkelijk te bevestigen en hebben een hele natuur
lijke uitstraling. Zo draag je gewoon je eigen haar, met een 
kleine toevoeging. En dat maakt net het verschil. Je straalt 
gewoon weer!' 

'Voor het sporten of bij warm weer zijn huidkleurige 
bamboeondermutsjes zeer comfortabel.  
Ze absorberen transpiratie en houden je hoofdhuid koel. 
Wil je  vrijuit  kunnen zwemmen? Een trendy badmutsje 
van een  comfortabele stof maakt dat je met of zonder je 
haarwerk prima het water in kunt.'

Stralend de zomer in

Trendy zomerhoeden
'Wij hebben een grote collectie trendy zomerhoeden, 
petten en sjaals waarmee je stijlvol op het terras of op het 
strand van de zomer kunt genieten. De hoeden en petten 
zijn van bamboe of katoen gemaakt, wat zorgt voor een 
aangenaam gevoel. Een fijne zonnehoed of pet is belangrijk 
als je een chemokuur ondergaat, maar ook als je dunner 
haar hebt, voorkomt het verbranding.' 

Semi-permanente make-up
'Bij natuurlijke haarwerken en een trendy hoed hoort ook 
een bijpassende, frisse look. Omdat sommige vrouwen ook 
hun wenkbrauwen en wimpers verliezen, hebben we semi
permanente waterproof makeup in de winkel die je gezicht 
mooi accentueert. We maken dagelijks vrouwen op met 
hypoallergene waterproof makeup. Ze genieten vervolgens 
van een natuurlijke uitstraling, ook tijdens het zwemmen. 
Zo kun je weer stralend van de zomer genieten!'

Sikkenk Haarspecialisten
Annette Dijkstra
Wagenweg 122, 2012 NJ Haarlem
023-5325883 
 info@haarspecialisten.nl
www.haarspecialisten.nl

De binnentuin van Sikkenk haarspecialisten voelt als een oase van rust in de drukke binnenstad van  Haarlem. 
Daar ontmoet ik Annette, de assistent-bedrijfsleidster en haarwerkspecialiste van Sikkenk. De winkel is 
sfeervol ingericht en heeft een grote collectie haarwerken, sjaals, petten en mutsjes. Alles voor de vrouw 
met haarverlies. Annette vertelt graag hoe deze vrouwen ook stralend de zomer in kunnen.
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