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Stephanie heeft mooi, maar 
erg fijn haar. Ze wilde het niet 
langer, maar wel wat voller 

hebben. Chantal Wiltschut van 
Hairdreams: “Dit zien wij tegen-
woordig steeds vaker. Vroeger en nu 
nog denkt men dat extensions er zijn 
om het haar te verlengen. Wat begrij-
pelijk is, omdat de naam extensions 
verlengen betekent, maar het is allang 
niet meer zo dat extensions er alleen 
voor verlengingen zijn. Wij gebruiken 
ze voornamelijk voor het opvullen van 
het haar. Dames die van zichzelf dun 
haar hebben krijgen op deze manier 
meer volume.” 
 
De misverstanden over 
extensions
Ook wil Chantal een aantal misver-
standen over extensions de wereld uit 
helpen. “Dat extensions slecht voor je 
haar zouden zijn is in principe onzin. Ik 
draag zelf al meer als 20 jaar extensi-
ons. Als dit slecht voor mijn haar zou 
zijn was ik nu kaal. Dit houdt in dat de 
extensions zelf niet slecht zijn, maar 
degene die ze in je haar zet niet vak-
kundig is. Het is een misverstand dat je 
zomaar extensions kan zetten zonder 
een professionele opleiding. Dit zou 
hetzelfde zijn als wanneer iemand een 
schaar vast kan houden, meteen kapper 
kan worden. Dus wil je extensions, ga 
dan naar de specialist.”

De kosten
“Daarnaast wordt er vaak gezegd dat 
extensions duur zijn. Ook voor extensi-
ons geldt dat je het zo gek kan maken 
als je zelf wilt. Uiteraard wel binnen het 
normale en in overleg met de specialist. 

VOLLER HAAR MET EXTENSIONS VAN HAIRDREAMS

EEN VOLLE BOS”
“Haarverlenging, aanvulling en verdikking op het hoogste niveau, 
met 100% echt haar.”

Maar als je, zoals Stephanie dun haar 
hebt en je wilt dit graag voller, heb je 
ongeveer tussen de 25 en 75 extensions 
nodig. De behandeling die bij Stepha-
nie is uitgevoerd is met 50 extensions 
gedaan. De kosten hiervan zijn € 250,- 
en ze blijven tussen de 4 en 6 maanden 
zitten, afhankelijk van je eigen haar-
groei. In het geval dat je er 5 maanden 

“Hairdreams heeft 
     echt mijn droom 
  waargemaakt”

Voor meer informatie en de aangesloten salons kijk je op www.hairdreams.com

meedoet komt dit neer op € 50,- per 
maand. Dit lijkt mij een redelijk bedrag, 
aangezien je hiermee een stuk gemak 
koop en geen producten meer nodig 
hebt die zogenaamd meer volume in 
het haar brengen. Al met al kan je veel 
meer met extensions dan je denkt, maar 
laat je goed adviseren en kies altijd voor 
kwaliteit.” n

“Doe mij maar

Stephanie voordat zij haar 
extensions kreeg
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