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Heeft u te maken met tijdelijke of langdurige 

haaruitval? Wellicht kan Jolanda de Jong iets 

voor u betekenen. LiVage is een organisatie die 

gespecialiseerd is in het leveren van kwalitatief 

hoogwaardige haarwerken. In de regio 

Biesbosch en omstreken helpt livagist Jolanda u 

graag bij het zoeken naar een oplossing! 

Van 1996 tot 2016 werkte Jolanda als ambulant kapster in Zoeterwoude en 

omgeving voor iedereen die druk is en graag een kapster aan huis heeft en met 

name voor mensen die slecht ter been zijn of met een handicap. Jolanda zag 

hoe belangrijk het is om in de eigen vertrouwde omgeving een luisterend oor te 

zijn voor haar klanten. Zorgen is echt haar passie. Door de jaren heen is ze zich 

gaan specialiseren in haar- en hoofdhuidproblemen zoals Alopecia, haaruitval 

door chemotherapie, overgang, zwangerschap, medicijnen of stress. Maar ook 

bij problemen zoals roos, berg, acne, psoriasis, eczeem, jeuk en een ontstoken of 

geïrriteerde hoofdhuid kunt u bij Jolanda terecht.

MEDISCOOP
Met behulp van de Mediscoop (hoofdhuidanalyse computer) wordt er gekeken 

naar de kwaliteit van het haar en eventuele hoofdhuidproblemen. De volgende 

stap is om de juiste Mediceuticals verzorgingsproducten te vinden die de 
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hoofdhuid verzorgen en haarzakjes ontgiften. De hoofdhuid 

herstelt, komt tot rust, krijgt weer energie, met groeiactiviteit 

van het haar tot gevolg.

PERSOONLĲ KE BENADERING 
De persoonlijke benadering is de grote kracht van Jolanda. ‘Ik 

kom bij de mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. 

In alle rust en privacy informeer ik hen over de mogelijkheden, 

passend bij hun situatie. Tijdens de passessie kunnen ze 10 à 

15 modellen proberen. Het maakt niet uit wat de oorzaak is, wij 

bieden hele mooie en natuurlijke oplossingen. Door middel van 

synthetisch of echt haar met of zonder leesfront. Ik zoek de kleur 

en een model die het beste past bij het eigen haar, waardoor er 

helemaal niets van te zien is. Het haarwerk dat iemand uiteindelijk 

kiest, maak ik vervolgens helemaal op maat. Het moet er niet 

alleen perfect uitzien, maar ook comfortabel zitten. En ook daarna 

kunnen mensen altijd bellen als er iets is. Daarnaast ontzorg ik de 

cliënt voor declaraties bij de zorgverzekering.’ Ook kunt u terecht 

in de persoonlijke salon bij Jolanda thuis. Een 100% privé locatie 

op Buurtje 6 in Sleeuwijk.

EIGEN HAAR MET HAARWERK

Mijn werk is passie en zorg 
in gezond en mooi haar


