
Kompiskväll 2 för 1.
Delad glädje är dubbel glädje, 
och när vintermörkret sänker  
sig tycker vi att man ska unna 

sig det lilla extra . Därför arrangerar vi 
Spakväll (29 jan, 27 feb) och Styling
kväll (30 jan, 12 feb). Boka in dig och 
ta med en ny kund, så får ni gå två till 
priset av en! 

Under Stylingkvällen får du lära dig 
hur du lockar ditt hår med plattång, gör 
en enklare uppsättning, och tips och 
tricks på hur du snabbt och enkelt blir 
snygg i håret. Vi bjuder på mingelmat, 
precis som under Spakvällen, då du får 
njuta av huvudmassage, inpacknings
kur, fön och styling. Och supertrevligt 
sällskap förstås! 

Antalet platser är begränsat. Boka nu! 
Pris: 395 kronor per person.  

En exceptionell rabatt.
Ta del av ett unikt erbjudande 
från vårt exklusiva toppmärke 
Shu Uemura – som i princip 

aldrig erbjuder rabatt. Köp shampoo 
och balsam, så paketerar vi det i en fin 
ask och ger dig 15 procents avdrag på 
ordinarie pris!

Fri färgning av  
bryn och fransar.

Alla som klipper och färgar håret 
hos oss i januari och februari 
bjuder vi på färgning av ögon

bryn och ögonfransar! Jodå, det gäller 
även för er killar. Värde 300 kronor.

Slå till på årets julklapp!
Få klappar är mer uppskattade än 
ett genomtänkt presentkort. För 
att det ska bli mer än bara en bit 

tjusigt papper bjuder vi på minishampoo, 
minibasam och mini hårspray i en fin silkes
påse, allt från vår favorit Maria Nila.

Maria är tillbaka!
Som vi har längtat. Och nu är hon äntligen  
åter efter ett års föräldraledighet, snyggare,  
vassare och mer motiverad än någonsin.  

Maria Kovacevic!
– Det känns väldigt kul att vara tillbaka.  

Även om det har varit ett härligt år med min  
son, Albin, så har jag saknat mitt jobb, mina  
jobbarkompisar och förstås alla trevliga kunder. 
Får du börja om från noll nu, eller har  
du hållit igång?

– Jag har läst bloggar, tittat i olika modemagasin och fått hänga med 
på några kurser med de andra här på salongen så jag känner mig redo, 
även om jag har tappat lite i tempo. Min första klippning efter ledig
heten gick bra, men tog väääldigt lång tid, haha.
Vad har hänt på People sedan du gick hem?

– Petter har börjat, Amilia har avancerat från elev till frisör och Annie 
har flyttat till Kalmar. Annars är allting som vanligt. Stämningen är på 
topp, och jag ser fram emot att ta emot en massa nya kunder!

Maria.

Marie Sevlidis
– Det populära hårmodet ombre 
– en mörk färgning med skarpt 
kontrasterande ljust i topparna 
– har ersatts av sombre, som är 
en ombre med mjukare övergång 
mellan ljust och mörkt. Över huvud 
taget går det mot mindre hårda 
kontraster och mer nyanser. Ska 
man till exempel ha ett rött hår lite 
murrigt lägger man färg på färg i 
en svagt annan nyans för att få en 
skimrande reflexverkan. Det kom
mer vi att se mycket av framöver.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste trenderna inom hårmode
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Color protect shampoo + 
color protect conditioner
Ordinarie pris: 505 kr
Nu: 259 kr

Moisture shampoo + 
moisture conditioner
Ordinarie pris: 485 kr
Nu: 259 kr

Awapuhi wild ginger kit
Ordinarie pris:1.020 kr
Nu: 569 kr

När kvicksilvret kryper ner mot minus tio och vinden friskar i 
kommer man inte undan längre. Då är det mössa på. Men hur 
bär man sig åt för att bevara eller återuppliva en fin frisyr?

– Som så ofta handlar det om att använda bra produkter på rätt 
sätt. Tvättar du håret med shampoo och sätter på dig en mössa bildas 
statisk elektricitet och håret spretar när du tar av den. Hårspray har 
samma effekt. Satsa på ett riktigt bra balsam, i kombination med bra 
stylingprodukter, så bevarar du eller återskapar din frisyr snabbt. Du 
kan också spraya din frisyr med en fuktavvisande spray innan du tar 
på mössan och efter att du tar av den så håller sig håret på plats.

Vägra mössfrilla.

Röda: awaphui shampoo + detangler  
+ sculpt mousse
Ordinarie pris: 615 kr
Nu: 369 kr

Lila: extra body boost shampoo  
+ conditioner + extra body boost
Ordinarie pris: 725 kr
Nu: 369 kr

What’s upFrån och med november kommer vi en gång i månaden att leverera ett utskick 
med rykande färska  nyheter, oemotståndliga erbjudanden och oum bärliga tips 
och trender. Maila oss om du känner någon  som vill ha What’s up People eller, 
gud förbjude, om du själv inte får det. people@peoplevastervik.se
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