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	 Wat	is	toppik?

Wonderbaarlijke,	opbouwende	haarvezels		
camoufleren	kale	en	dunne	plekken	in	uw	haar.
Toppik zijn haarvezels die bestaan uit dezelfde 
natuurlijke keratine proteïne als uw eigen haar. 
Door middel van een uniek proces past de struc-
tuur van de vezels zich aan, zodat ze onopvallend 
opgaan in uw eigen haar, mooier dan u had  
durven dromen. De duizenden minuscule 
vezeltjes in uw haarkleur zullen zich in enkele 
seconden verweven met uw eigen haar.Disclaimer

De inhoud van deze brochure is alleen 
bestemd voor informatieve doeleinden.  
Deze informatie is niet bedoeld als een 
vervanging van het advies van uw arts of 
andere zorgverlener of van de informatie op 
een productetiket, bijsluiter of verpakking.
 
U moet de informatie in deze brochure niet 
gebruiken voor diagnose of behandeling van 
een gezondheidsprobleem of zien als alterna-
tief voor gebruik van bepaalde medicijnen of 
andere behandelingen.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de 
informatie in de folder kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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	 hoe	Werkt	het?

een	metamorfose	in	slechts	30	seconden.
U kunt Toppik heel gemakkelijk aanbrengen door 
de speciale houder voorzichtig te schudden boven 
de dunne plekken in uw haar. De vezels zijn sta-
tisch geladen en hechten zich daardoor zo perfect 
dat ze blijven zitten, zelfs bij wind en regen. U zult 
versteld staan hoe deze op-bouwende haarvezels 
uw dunne haar plotseling veranderen in een 
dikke, volle bos haar. 

Toppik is volkomen onzichtbaar, zelf tot op een 
afstand van 5 centimeter. De gebruikte keratine 
haarvezels gaan zo goed samen met uw eigen 
haar, dat zelfs een getraind oog niet in staat is 
deze te herkennen. Toppik blijft perfect zitten en 
maakt van uw haar een natuurlijke volle bos tot 
de volgende wasbeurt.

meT Toppik meTeen meer 
zelfverTroUwen en een 
jonger UiTerlijk
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Desondanks is Toppik gemakkelijk met shampoo 
uit te wassen. Bovendien is het perfect te combin-
eren met revivogen© (scalptherapie, shampoo 
en conditioner). Toppik is uitstekend geschikt 
voor zowel de man als de vrouw.

Veilig	en	doeltreffend
wat betreft medische behandelingen wordt 
Toppik in Amerika aanbevolen door artsen en 
dermatologen, omdat het volkomen veilig is en 
uitstekend gecombineerd kan worden met een 
eventuele haartransplantatie. Het probleem van 
tijdelijk dunner haar na een operatie wordt met 
het gebruik van Toppik opgelost. Als u de voor- en 
nadelen van een medische ingreep nog aan het 
afwegen bent, dan geeft het gebruik van Toppik u 
meer tijd, zodat u een juiste keuze kunt maken. 
Als haaruitval voor u een probleem is, zal Toppik 
uw zelfvertrouwen herstellen iedere keer als u in 
de spiegel kijkt.

toppik	Coverspray
De coverspray is een fijne nevel, die speciaal is 
ontwikkeld om de hechting tussen de Toppik 
vezels en het dunner wordende haar te bevor-
deren. in tegenstelling tot gewone haarsprays, 
gebruikt deze formule hoogwaardige harsen 
om dunner wordende haren en de Toppik vezels 
langdurig op een natuurlijk wijze aan elkaar 
te binden. pro vitamine B5 en ingrediënten op 
natuurlijke basis verzachten en verzorgen zowel 
het haar als de Toppik vezels optimaal voor een 
op-en-Toppik natuurlijk resultaat. De pH-waarde 
van 5,5 zorgt voor het beste resultaat met de 
Toppik opbouwende haarvezel. Dankzij de gewel-
dige hechtkracht kunt u voor een zachter kapsel 
zelfs gewoon uw haar borstelen als het eenmaal 
droog is.

toppek	shampoo,	conditioner	en	fattener
Toppek keratine shampoo en conditioner bevat-
ten precies hetzelfde eiwit als uw eigen haar. 
wanneer deze keratine proteïne de haren vullen, 
zal het haar direct opzwellen en zo direct volume 
opleveren. Toppek Hair fattener is een lotion, 
die de pH-waarde van uw haar aanpast om de 
haarschacht te openen en een maximale opname 
van keratine proteïne en af te geven aan zowel de 
binnenkant als de buitenkant van iedere haarsch-
acht. wanneer deze geconcentreerde keratine 
is geabsorbeerd wordt de haarschacht onmid-
dellijk gesloten en zal uw haar direct verdikken. 
Het is meteen zichtbaar, al vanaf het allereerst 
gebruik. Toppek is zo efficiënt dat gebruikers van 
Toppik minder haarvezels nodig hebben om te 
camoufleren.

spray	applicator	+
toppik	hairline	optimizer

toppik
verpakkingseenheden
1 Toppik 10,3 gram
2 Toppik 25 gram
3 Toppik 50 gram

De Spray applicator zorgt voor een beter en zuiniger 
gebruik van de Toppik fibers. en voor het bereiken 
van een natuurlijk ogende front haarlijn hebben we 
de Hairline optimizer gecreëerd.

Toppik is een proteïnehoudende haarvezel om 
dunner wordend haar te bedekken. Toppik 1, 2 en 3  
heeft verschillende verpakkingseenheden.

Fiber	hold	spray
Toppik fiber Hold Spray is een fijne nevel, specifiek 
ontwikkeld om de binding tussen Toppik fibers en 
dunnere haren te vergroten. in tegenstelling tot 
gewone haarsprays, maakt deze formule gebruik 
van geavanceerde alpha grade harsen om dunner 
haar en Toppik vezels op een natuurlijke en duur-
zame wijze te binden.

toppik	+	Fiber	hold	spray
verpakkingseenheden
1 Toppik 10,3 gram
2 Toppik 25 gram
3 Toppik 50 gram

+  2 fiber Hold Spray 
118 ml

U ziet uw haar voller worden in 30 seconden. 
Toppik 1, 2 of 3 in combinatie met Toppik fiber Hold 
Spray 118 ml zorgt ervoor dat u met uw volle bos 
haar door weer en wind kunt.

	 VeelgestelDe	Vragen

hoe	lang	gaat	een	flacon	toppik	mee?
een flacon Toppik gaat ongeveer 30 tot 60 dagen 
mee. De flacon is zo ontworpen dat u kunt zien 
hoeveel er nog in zit, door de flacon tegen het 
licht te houden.

beinvloedt	toppik	de	haargroei?
nee, de Toppikvezels stimuleren of remmen de 
natuurlijke haargroei op geen enkele manier.

kan	ik	toppik	en	toppek	tegelijk	gebruiken?
ja, ze zijn perfect te combineren en versterken 
elkaar. ze zijn beide geschikt voor zowel mannen 
als vrouwen.

Wat	moet	ik	doen	als	er	toppik	vezels	op	mijn	
kleren	of	hoofdkussen	terechtkomen?
Deze vezels zijn 100% kleurecht en kunnen 
onmogelijk uitlopen of afgeven. U kunt ze gewoon 
met uw hand wegvegen.

ik	heb	peper-en-zouthaar.	hoe	krijg	ik	met	
toppik	het	beste	resultaat?
gebruik witte Toppik vezels in combinatie met 
zwarte, donkerbruine of lichtbruine. Breng eerst 
de witte vezels aan en ‘peper’ dan met de  
donkere kleur. Dit zal perfect mengen.

zw
art

m
iddenbruin

lichtbruin

g
rijs

D
onkerbruin

k
astanjebruin

lichtblond

w
it

bestel	nU
www.hairlabs.nl

T 010-8200362

m
iddenblond

folder_toppik_unic_NL.indd   2 5-3-12   10:17


