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1 Privata konsultationer / ”Ta fram mitt bästa jag”
Här jobbar jag helt individuellt med en kund i taget. Jag använder mig av ett eget framtaget 
material som utgår från hela människan, både den inre och den yttre. Genom ett antal frågor 
kommer vi tillsammans fram till hur du som människa vill komma vidare i dig själv, ditt inre, 
ditt sätt, ditt kroppsspråk men framförallt ditt yttre. Du får tydliga råd om former på kläder, 
material, färger, make-up, ansiktsform och frisyrer. Du får sedan med dig en liten bok som 
beskriver din stil för att användas i framtiden.
PRIS: 1 000 KR / TIMME

Rätt stil med hår och sånt
För att få till en helhet av den nya stilen får du möjlighet att fullfölja detta genom en ny hårstil. 
I mitt arbete som frisör de senaste  30 åren har jag fått  en stor erfarenhet och kunskapsbank.
Jag kan hjälpa dig hitta rätt  frisyr, färger och struktur. Jag är mycket kreativ och skapar mer 
än gärna nya frisyrer till kunder som önskar förändring. Att ta fram det allra vackraste hos en 
kund genom rätt frisyr, är något som skänker mig stor tillfredställelse.
PRIS: 1 000 KR / TIMME

Garderobsplanering/Röjning 
I våra garderober har vi ofta mycket av allt. Klädskatter vi aldrig vill göra oss av med och 
kläder vi borde slängt för länge sedan. I bland behövs det hjälp. Vad ska man igentligen ha i 
garderoben och hur ska man strukurera upp den? Vad finns det för guldkorn och vad saknas? 
Hur kan man tänka när det gäller klädkombinationer ? Allt sådant hjälper jag dig med. 
Resultatet? En perfekt garderob som passar dig, din kropp och din personlighet!
PRIS: 500 KR / TIMME

Shopping 
När allt är klarlagt för dig . Hur du ska klä dig, vad som fattas i garderoben, är det kanske 
dags för dig att ge dig ut och kompletteringshandla. Du väljer i vilken stad du vill handla, hur 
du vill handla och vilken budget du har. Jag förbereder genom att kartlägga vilka butiker som 
ska besökas och vilka kläder som kan vara intressanta för just dig. Sedan möts vi upp och 
sätter i gång. Jag hjälper till med att hämta kläder när du står i provrum och tillsammans hittar 
vi de allra bästa kläderna för just dig! 
PRIS: 500 KR / TIMME
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