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HÅR DESIGN  
KLIP 

FØN & OPSÆTNING 
FARVER 

KRØLLER ELLER GLAT 
HÅRKUR 

HOVEDBUNDSPLEJE 

“DIT LOOK, BARE DIG”



 

THE CULTURE 
DET VI STÅR FOR 

Vores salon skal være et sted, hvor du føler dig godt tilpas og kan slappe af - et sted, hvor du kan slippe hverdagen og lade din skønhed udfolde sig. 
Hos os er du og dine ønsker i fokus, her hos kan du være dig selv og tanke ny energi.

Creative Stylist 
Linda Eriksson 

Director 
Flemming Horsner

Beauty Stylist 
Caroline Horsner

Junior  
Stephanie Nielsen

Stylist 
Josefine Mølgaard

GRØN TANKEGANG 
Grøn tankegang betyder for os, at vi konstant arbejder på at begrænse og nedbringe CO2-fodaftryk, vi som salon afsætter på miljøet, derfor vælger vi altid den 

grønneste løsning, lige fra rengøring til  
materialer og selvfølgelig alt, hvad vi tilbyder af kaffe mm. og måtte bruge af produkter til vores kunder 

PRIS POLITIK 
DYR eller BILLIG?  Vi tilbyder fire pris niveau. Du vælger selv, om det skal være Creative Stylist eller Junior. Alle er på et fagligt højt niveau, det er erfaringen der 

er til forskel.  
Hos os giver vi dig mulighed for at vælge din stylist, ved vores prissystem der bygger på erfaring og kunnen.  

Men uanset hvem du vælger, giver vi dig sikkerhed for en fag person på et meget højt niveau.  
DENNE PRISLISTE ER VEJLEDENDE, VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYK FEJL 

TEAM 

SOCIAL ANSVAR 
Vi tager medansvar for at uddanne dygtige unge.  

Ved at tage ansvar for at uddanne nye frisører håber vi også på, at vi fremover lettere kan skaffe den rette uddannede arbejdskraft. 
Uddannelse af dygtige assistenter til faget er vigtigt for os.  

Vores elever arbejder altid side om side med uddannede assistenter med den 4-årige frisøruddannelse, før du bliver sendt ud ad døren, har en uddannet 
assistent sikret sig, at din klipning, farvning eller permanent er helt, som den skal være.  

Det er vores garanti for, at du får hvad du betaler for, men også at de frisører vi uddanner, lærer alt det de skal og arbejder under ordnede løn- og 
arbejdsforhold. 



 

HÅR DESIGN  
KLIP 

DIT LOOK, BARE DIG……………Klipninger hos vores stylister er på højeste faglige niveau. 
Vores stylister er erfarne, dygtige håndværkere og ikke maskinarbejdere men hårkunstnere, som ikke går på kompromis med kvaliteten.

BØRNEKLIP

KIDS CUT 

Børneklip til og med 9 år med børnevenlig hårvask  
Varighed: 30 minutter  

Pris fra

SKÆG KLIP & BARBERING 
BEARD GROOMING & SHAVING 

Klip af skæg  & barbering ∙ Sauna Towel ∙ Pleje til ansigt og skæg  
Varighed: 30 minutter 

Pris fra

KLIP  
CUT & RELAX 

Vi starter med at lytte til dine ønsker, derefter giver vi dig vores ideer og vejledning. Sammen med dig finder vi den bedste udgave af dig selv. 
Så en skøn og afslappende hårvask og bagefter udfører vi den aftalte klipning, som bliver afsluttet med aromatisk vitaliserende hovedbundsmassage, så du kan 

gå ud med fornyet energi. 
Vi anbefaler at booke “Express dry” sammen med denne behandling. 

Varighed:  50 minutter  
Pris fra

Junior Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

390,- 555,- 655,- 895,-

Junior Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

290,- 355,- 390,- N/A

Junior Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

N/A 290,- 390,- 455,-



 

LET FØN 
EXPRESS DRY 

Føn og let form som finish til din nye klip 
Vi fingerstyler og giver dig tips til, hvordan du dagligt sætter din nye klip 

Varighed: 10 minutter  
Pris fra 

HÅR DESIGN  
FØN & OPSÆTNING 

STYLING TIL ALLE LEJLIGHEDER…….Til en aften i byen 
Konfirmanden, konfirmandinden, bruden & brudgommen , ja til alle der bare skal se smarte og lækre ud  

STYLING                          
STYLING 

Forkælelseshårvask, klassisk føntørring med formgivning  
Varighed: 40 minutter 

Pris fra

BRUDEHÅR & OPSÆTNING  
BRIDAL HAIR & UP DO 

Brudeopsætning & opsætning til enhver lejlighed med og uden make-up 
Skal du giftes, deltage som gæst til et bryllup, eller skal du selv fejre en stor begivenhed så ring og få en gratis konsultation, hvor vi kan estimere hvor lang tid 

der skal afsættes. 
Du kan ikke booke online, da alle former for opsætning er individuelle   
Prisen for de første 2 timer herefter vil den blive beregnet * pr. 20 min. 

Junior Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

60,- 75,- 105,- 135,-

Junior Stylist Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

N/A 290,- 390 495,-

Junior Stylist Stylist Creative Stylist Flemming Horsner

N/A 1160,- 1560,- 1820,-

*185,- *220,- *300,-



 

HÅR DESIGN  
FARVER 

UDTRYK DIG SELV I EN VERDEN AF FARVER…….Med den typeorienterede farvebehandling 
Fra små toninger til de helt store som Balayage og andre kreative farveudtryk. Vi hjælper dig til dit personlige udtryk og din egen stil 

FARVE  
COLOUR REGROWTH 

Bundfarve med individuel farverådgivning ∙ Blide og holdbare farvninger ∙ Speciel farvetætning   
Hovedbunds og kant beskyttelse 

Varighed: 90 minutter 
Pris fra   

FARVE HELE HÅRET  
FULL HEAD COLOUR  

Bundfarve og længdeopfriskning (hele håret) med individuel farverådgivning  
Blide og holdbare farvninger ∙ Speciel farvetætning   

Hovedbunds og kantbeskyttelse  
Varighed: 90 minutter    

Pris fra 

BALAYAGE & KREATIVE FARVE TEKNIKKER  
BALAYAGE & CREATIVE COLOUR TECHNIQUE 

Kreative farvetekniker som giver dig et helt personligt "looking good"  
Booker du denne aftale som ny kunde af huset, vil du modtage et opkald fra den valgte stylist for at sikre aftale af tiden er korrekt afsat               

Muligheder som bl.a. Balayage ∙ Ombre ∙ Sombre ∙ Babylights ∙ Din egen personlige teknik

Pris fra

REFLEKS 
REFLEX 

Lyse/mørke reflekser laves både med fri kreativ hånd men oftest med folie eller engangshætte. Valget af teknik afhænger af dit drømmeresultat. Vi guider dig 
sikkert til det rigtige valg 

Pris fra

Bund 
0-2cm

Tillæg  
2-4cm

Tillæg  
4-6cm

835,- 100,- 200,-

Til skuldre Tillæg pr 8 cm

1025,- 100,-

Lille Stor

1265,- 2135,-

Opfriskning Top/Sider Hele Håret

595,- 985,- 1295,-



 

HÅR DESIGN  
KRØLLER ELLER GLAT 

SLIP DIT HÅR FRI I VERDEN FULD AF DE LÆKRESTE KRØLLER…….Med den rette krøllebehandling 
Fra glat til de mindste og tætteste krøller, de største store fald eller en af mange andre kreative krølleudtryk 

KRØLLER  
CURLS 

Løft, krøl og andre kreative permanent-teknikker. Valget af teknik afhænger af dit drømmeresultat. Vi guider dig sikkert til det rigtige valg 
Pris fra

KERATIN 
KERATIN 

Keratin-behandlinger for dig, som ønsker at få bugt med dine naturkrøller eller frizz, alt efter hårets kvalitet og dine ønsker hjælper vi dig til den bedste løsning. 
Ring og få en gratis konsultation, hvor vi kan estimere, hvilken behandling der vil være bedst netop til dit hår, og hvor lang tid der skal afsættes. 

Du kan ikke booke online, da alle former for keratin behandlinger er individuelle   
Pris fra

Kort Langt

1085,- 1785,-

adamantium gold opfølgning

2400,- 4800,- 3800,-



 

HÅR DESIGN  
HÅRKUR 

UNDGÅ SAKSEN FÅ EN STYRKENDE HÅRKUR SAMMEN MED EN SKØN OPLEVELSE………Forkælelsen til dig,  
der ønsker at bevare et smukt, sundt og stærkt hår. 

INTENS HÅRKUR 
INTENSE TREATMENT 

Pleje og regenerering af hårstrukturen for strålende glans og smidighed 
Varighed: 30 minutter 

Pris fra 

EKSPERT HÅRKUR 
EXPERT TREATMENTS 

Maximal forbedring af hårstrukturen. Resultat er kraftig elasticitet, silkeblød smidighed og en blændende glans 
Vi anbefaler at booke “Express dry” sammen med denne behandling  

Varighed: 90 minutter  
Pris fra

KORT LANGT

315,- 385,-

KORT LANGT

585,- 615,-



HÅR DESIGN  
HOVEDBUNDSPLEJE 

PLEJ DIN HOVEDBUND………Vejen til et smukt hår. 

AFSLAPPENDE HOVEDBUNDS- OG NAKKEMASSAGE 

RELAXATION FOR THE SCALP 

Specifik lotion til hovedbunden · Afslappende hovedbunds- og nakkemassage  
Varighed: 15 minutter  

Pris fra

ENERGI HOVEDBUNDS- OG NAKKEMASSAGE  
VITALITY FOR THE SCALP 

Dyb regenerering af hovedbunden · Hoved- og nakkemassage 
Varighed: 15 minutter 

Pris fra

SKÆL BEHANDLING  
HEAD SKIN SCULPTING AGAINST DANDRUFF 

Frigør hovedbunden for skæl 
Varighed: 20 minutter   

Pris fra

HÅRTABS BEHANDLING 

POWER FOR THE SCALP 

Speciel ampul imod hårtab · Hoved- og nakkemassage 
Varighed: 15 minutter 

Pris fra

195,-

195,-

265,-

195,-


