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Nyt hår vis-a-vis
Rigshospitalet
Det er belastende at miste sit hår som kvinde, mand eller barn, fx som følge af kemobehandling, der medfører
midlertidigt hårtab, permanent hårtab på grund af alopecia eller kræft i hovedbunden. Det ved man alt om i
specialforretningen ’la vida nabila’, som har specialiseret sig i hårløsninger til alle, for indehaveren, der er sygeplejerske, elite linerist samt frisør har selv i ung alder mistet alt sit hår.

• Af Charlotte Søllner Hernø
csh@raskmagasinet.dk

N

abila Kehlet tabte lige pludseligt og fra den ene dag til den anden sit store kastanjerøde hår og sine dådyrvipper, som hun selv kalder
det, for godt 11 år siden.
”Mit møde med parykverdenen var grotesk. Jeg fik at vide, at jeg kunne slå op på De Gule Sider og finde en paryk. Så jeg ønskede, at
jeg var cancerpatient, for de får hjælp til det. To måneder efter fik jeg cancer. Man skal passe på, hvad man beder om,” konstaterer Nabila
Kehlet.
Kræften blev hun helbredt for, men håret kom aldrig igen. Og da hun noget tid efter måtte droppe jobbet som sygeplejerske som følge
af en rygskade, besluttede hun sig for at starte en salon. Hun tog derfor en frisøruddannelse samt en uddannelse som linerist, så hun kan
lægge permanent makeup.
”Jeg var altid utilfreds med parykkerne og tænkte, at jeg selv kunne gøre det bedre. Og makeuppen er vigtig, for man kan ikke bare få
en ”hat” på uden at have mimik,” siger Nabila Kehlet, der startede med at åbne en salon i Charlottenlund.
Man skal kunne få fat i en paryk, når man har brug for det
Sidste vinter blev et lokale over for Rigshospitalet imidlertid ledigt og Nabila Kehlet var hurtig på aftrækkeren. Hun valgte derfor at flytte
specialbutikken til de nye lokaler og har samtidigt valgt at have akuttelefon.
”Du skal ikke stå og ikke kunne få fat i en paryk, fordi der er lukket i julen. Jeg tabte selv mit hår juleaften,” fortæller hun og fortsætter:
”For mig sidder skønheden også i håret, og ens liv ændrer sig lynhurtigt, når man pludselig bliver skaldet – især som kvinde.”
Da Nabila mistede alt sit hår, anskaffede hun sig hurtigt en almindelig paryk, men efter tre år opdagede hun en ny, genial teknik, der
næsten er som at få sin egen, naturlige hårpragt tilbage.
”Jeg blev vildt begejstret for det nye system. Det gav mig en enorm bevægelsesfrihed, fordi jeg pludselig kunne gøre alt med min paryk,
som var det mit eget, ægte år. Bade, svømme, træne – ja, køre i åben bil med, hvis det skulle være.”
Teknikken tilbydes naturligvis i ’la vida nabila’ under navnet ’la vida hår’ og der er tale om en optimale løsning til alle, der ønsker at kompensere for deres hårtab på den mest fleksible, sikre og naturtro måde, hvad enten der er tale om en hårdel, en toupe eller en hel paryk.
Håret fremstilles i 100 % ægte hår på en meget fin net- eller foliebund, der limes til hovedet, og det fremstilles efter individuelle mål,
så kvinder og mænd i alle aldre kan anvende det. Er der tale om en hel paryk eller større områder, laves der en afstøbning af den enkeltes
hovedform, hvorefter håret fremstilles individuelt, så man altid er sikret 100 % optimal pasform.
Naturtro, ægte og sikkert hår, der sidder fast døgnet rundt
Det helt geniale er, at håret sidder fast på hovedbunden i en periode, typisk i 4-5 uger ad gangen, hvorefter det tages af, renses, sættes
på igen og styles. Man sover således med sit hår, bader, svømmer, dyrker sport og andre fysisk krævende aktiviteter. Det eneste tidspunkt,
man ikke har hår på er, når man er til det månedlige kontrolbesøg.
Med ’la vida hår’ får man en løsning, der frem for alt er sikker og meget naturtro. Det er faktisk det tætteste man kommer på at have sit
eget hår.
”Vores ’la vida hår’ er livskvalitet – så enkelt beskriver de mange brugere det, inklusive mig selv,” siger Nabila Kehlet.
Har man et sygdomsbetinget hårtab, er ’la vida hår’ at opfatte som et personligt, kropsbårent hjælpemiddel under hjælpemiddelloven,
hvorfor man også hos ’la vida nabila’ kan få råd og vejledning i at søge økonomisk støtte hos kommunen.

