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1 Klippning/Styling / Hårvård
I mitt yrke, frisör sedan nästan 30 år, har jag alltid strävat efter att hitta rätt frisyrer till mina 
kunder. Analysen av hårkvalite, ansiktesform, stylingtid och produktanvändande har varit 
viktiga faktorer i skapandet. Därför låter jag alltid konsultationen ta tid för att kunden ska få 
förklara vad hen har för önskemål. Tillsammans bestämer vi hur vi ska skapa det bästa håret. 
Jag njuter av att få skapa förändringar och tycker mycket om att få fria händer. Min specialité 
är klippningar som håller formen länge. Information om hur kunden ska sköta sitt hår med 
rätt produkter ngår alltid. Styling och handfasta råd om hur man går tillväga för att få hållbra 
frisyrer under en hel dag är också en självklar del av mitt arbete.
PRIS: 700 Kronor / Timme

Färgning och volymförändrande behandlingar 
Färg och form kan förändra allt. Det är spännande proccesser som jag gärna hjälper till med. 
Rätt nyanser på färger som sedan blir placerade på rätt ställe på ett huvud kan skapa magi! 
Strukturförändrade behandlingar, såsom volym eller lockbehandlingar kan underlätta livet 
för många kunder. Ordentig konsultation som leder fram till önskade resultat är oerhört viktigt 
.Jag skapar gärna fritt och har obegräsat med ideer ifall du vill ha en förändring.
PRIS: 700 KR / TIMME

Uppsättningar för brudar och fester 
Det finns mycket att fira och när man gör det, skall man vara så snygg man kan i håret! 

Uppsättningar har alltid intresserat mig och efter att ha klätt över 100 brudar och gjort minst 300 

bal/fest uppsättningar har jag lärt mig det mesta. Det viktigaste är komunikationen mellan mig 

och kunden. Att vi tillsammans kan komma fram till en frisyr som är klädsam för ansiktsformen, 

fungerar i sammanhanget, är mycket hållbar och inte minst väldigt snygg är en förutsättning 

för mig. Ideérna är många och jag har fäst allt från slöjor, fjädrar, blommor ,musslor och 

badkarsslangar i hår som skulle på fest! 

PRIS: 700 KR / TIMME

Herrar
En riktigt  klippt herrnacke är så snyggt. Jag uppskttar att klippa herrar. Inte bara vill jag klippa, 
färga och styla mäns hår, jag vill dessutom gärna klippa och raka skägg. Jag lärde mig tidigt 
i min yrkeskarriär att använda rakkniv och njuter när jag får skapa snygga skägglinjer. Under 
min utbildning fick jag lära mig av en mästerlig herr frisörlärare och för några år sedan blev 
jag själv frisörmästare. Att skapa perfekta frisyrer som är designade för kundens huvudform, 
kvalité och som dessutom håller länge är ett signum för mig.
PRIS: 700 KR / TIMME
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