
 
Lieve klanten, 

 

Het najaar ziet er dit jaar helemaal anders uit dan het vorige, gelukkig maar! We hebben 
betere vooruitzichten en geleidelijk aan wordt ons leven een beetje normaler. Uiteraard 

merken we dit ook aan onze agenda. Die is al stevig volgeboekt, vele klanten reserveerden 

al tot en met de feestdagen. 
 

Een nieuwe behandeling in ons kapsalon! 

 

 

 
Wil je je grijze haren niet meer laten kleuren? Dan is er nu goed nieuws voor jou! Wella 

Professionals brengt een revolutionaire toner op de markt. Hij is geschikt voor zowel mannen 

als vrouwen, die hun eerder doffe of onregelmatig grijze haren willen opfrissen. 
Deze nieuwe toner geeft glans, vermindert de gele schijn, maakt het haar soepeler en beter 

behandelbaar. Nog een voordeel is dat je deze behandeling na enkele weken uitwast en 

dat je dus géén uitgroei hebt. 
Extra interessant is dat er 7 tinten zijn waaruit je kan kiezen. Op die manier kun je zo dicht 

mogelijk bij je natuurlijke kleur blijven, die door de toner een intense meerwaarde krijgt. Als je 

graag een extra effect op je grijze haren wil, kan dat uiteraard ook! 
We zijn blij met deze prachtige oplossing voor grijze haren. Michel geeft je graag meer uitleg 

bij je volgend bezoek, maar je mag hem er zeker ook over opbellen. 

 

Opleidingen Michel 

Omdat het nog te druk was om naar Londen te vertrekken, zal Michel pas training volgen in 
februari 2022. Het salon is dus gesloten van 28 februari tot en met 3 maart, weer open op 

vrijdag 4 maart.  

Ook volgt Michel in januari de Elite Master Class van Mark Hayes, dé topman van Sassoon 
Global. Deze bijzondere training gaat door in Eupen.  

Extra openingsdagen in december! 

Speciaal voor de feestdagen zijn er extra afspraken mogelijk op 

Maandag 20 december (de hele dag) en  

Vrijdag 24 december van 8 tot 12 uur 
  

Het salon is gesloten van 31december tot en met 4 januari. 

 
Een fijn najaar en tot binnenkort! 

Warme groeten, Katja en Michel 


