
 

 

ontspannen en verwennen bij 
Trendy Hair & Wellness 
 
 
Gun jezelf een trendy moment. Met die  

slogan slaat Trendy Hair & Wellness de  

spijker op z'n kop. Geniet op elk moment 

van de dag van topbehandelingen voor  

hair, beauty en wellness. 

 

Geen tijd voor ontspanning is een slechte 

smoes, want de openingstijden van Trendy 

Hair & Wellness aan de Tolgaarde in Wierden 

zijn namelijk zeer royaal; van dinsdag tot en 

met vrijdag kun je er terecht tussen negen 

uur 's ochtends en negen uur 's avonds! En 

mocht het dan nog niet lukken, op zaterdag 

staat de deur van acht uur tot twee uur open. 

Zo is er altijd wel een verwenmoment op 

gebied van hair, beauty en wellness. Bij 

Trendy wordt alles onder één dak 

aangeboden. Daarbij zijn er voor beauty en 

wellness afgeschermde ruimtes, zodat 

genieten in alle rust verzekerd is. 

Barbara Schepers is al 22 jaar het vertrouwde 

gezicht van de zaak, maar ook de andere 

medewerkers zijn Trendy trouw. Je weet wie 

er voor je klaar staat en aan werkervaring 

geen gebrek. Dankzij het laagdrempelige 

karakter en de goede sfeer is een bezoek aan 

Trendy Hair & Wellness een moment van 

ontspanning. Mede dankzij het gebruik van 

kwaliteitsproducten van Moroccanoil en 

Sebastian blijft de coupe mooi in vorm. In de 

kapsalon voor dames en heren zijn ook 

kinderen van harte welkom. Er is een speciale 

ruimte ingericht, zodat een bezoekje aan de 

kapper voor kinderen haast een uitstapje 

wordt. Natuurlijk worden daar ook kleinere 

prijzen gehanteerd.  

 

Naast de meest actuele haartrends is ook op 

het gebied van schoonheid veel mogelijk. 

Denk in dit geval aan gezichtsbehandeling of 

het verven van wenkbrauwen of wimpers. 

Maar een algehele behandeling aan de make-

up bar (bijvoorbeeld voor de aankomende 

feestdagen) of het lakken van de nagels met 

CND Shellac behoort tot de mogelijkheden. 

Zo blijven de nagels minimaal tien weken 

mooi glanzend! 

En voor wie op zoek is naar wat meer 

ontspanning, kan genieten van massages met 

kruidenstempel of scrub. Dat geldt ook voor 

de voetverzorging in de pedicurebar, hetgeen 

een beleving op zich is. De behandelingen 

worden uitgevoerd met de natuurzuivere 

producten van Botanical Beauty.  

Heb je geen zin om alleen naar een 

behandeling te gaan, duobehandelingen 

worden ook geboden bij Trendy Hair & 

Wellness. En heb je zin om met vriendinnen 

een ludieke avond te beleven: make-up 

workshops behoren ook tot de mogelijkheid. 

 

 

Interesse in één van de vele behandelingen? 

Reserveren wordt aangeraden en dat kan heel 

makkelijk online via trendyhairandwellness.nl  

of telefonisch via 0546 - 57 90 69. 


