
Letitia, 50! Respekt.
Som ni alla vet är vi ett riktigt tajt gäng på  
People, där alla är på öret lika mycket värda.  
Men ska man plocka ut en ledarhona i frisör- 

flocken så är valet givet: Letitia Lindberg, som för- 
utom att ha fått fason på svindlande 72 000 kalufser  
under sina 30 år som gudabenådad frisör passat på  
att fylla 50 år!

– Jag fick ett riktigt fint firande här på salongen.  
De hade avbokat alla mina kunder på eftermiddagen och överraskade 
mig. Sedan klippte de mig och färgade hår, ögonfransar och ögonbryn, 
innan vi gick ut och åt middag. Det var fantastiskt! 
Vad tänker du när du ser tillbaka på din karriär?

– Att det har varit otroligt kul, omväxlande och lärorikt. Det är mötet 
med alla intressanta människor, både kunder och kollegor, och den 
konstnärliga delen av yrket som gjort att jag hållit på så länge.
Och du fortsätter väl ett bra tag till?

– Haha, ja, jag har inga planer på att lägga av. Man blir aldig fullärd 
som frisör, det kommer nya utmaningar hela tiden.

Letitia.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste trenderna inom hårmode
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Fri färgning av  
bryn och fransar.

Har du hamnat  
i twilight zone,  
eller druckit  

för mycket julglögg?  
Nä, det är bara vi som  
upprepar vårt populära  
erbjudande att alla som klipper och färgar 
håret hos oss i januari och februari får 
färgning av ögonbryn och ögonfransar utan 
extra  kostnad! Ja, det gäller fortfarande 
även för er grabbar. Värde 300 kronor.

Pynta för 2, få 3!
Vi älskar julen, tomten, och klappar , 
så vi kan bara inte låta bli att tänja 
lite på vår favorithögtid genom att 

bjuda våra kära kunder på ännu en julklapp. 
Köp schampo och balsam från Maria Nila, så 
bjuder vi på inpackning eller styling! 

Fixa festfrillan.
Peoples Amilia Dane sten bjuder  
på 5 steg till garanterad framgång:
1. ”Skaffa en tuperingskamm från 

GHD. Ovärderlig både när du ska tupera, 
bygga volym och göra håret slätt.”
2. ”Börja med att behandla håret med Paul 
Mitchells spray Hot off the press, som ger 
värmeskydd och trycker bort fukt så att  
frisyren får stadga och håller länge.”
3. ”Om du ska ha uppsatt: locka håret först 
för en busigare look, och platta det om du  
är ute efter en mer prydlig look.”
4. ”Oavsett vilken frisyr du ska ha så spraya 
håret med en soft spray från Maria Nila så  
blir håret mer lättjobbat.”
5. ”Avsluta med en finishing spray från  
Maria Nila, så håller sig frisyren och alla  
små hårstrån på plats hela kvällen.”

Recycling
Vi älskar personer som vågar göra sin 
grej. Är det dessutom snyggt, smart 
och har ett gott syfte kapitulerar vi 

direkt. Den lokala designern Agnetha Wibell 
Ahlstedts oemotståndliga smycken, bland an-
nat armband tillverkade av återvunna cykel-
slangar med silverdetaljer och kloka ord föll 
vi för så hårt att vi bestämde oss för att börja 
sälja dem på salongen. Kom och köp!

Vår historiska första upplaga av What’s up People blev en braksuccé! Förutom att vi är supernöjda med hur fint nyhetsbrevet 
blev form- och innehållsmässigt så är vi också glada, ja, nästan lite rörda över all den positiva respons vi fått. Tusen tack! 
Både nya och gamla kunder har passat på att ta del av våra fina erbjudanden och den tryckta versionen på salongen har blivit 
favoritläsning i frisörstolen. Maila oss genast om du vet någon som bör få What’s up People skickad till sig, eller om du har 
några frågor som du vill få svar på. people@peoplevastervik.se

Marie Sevlidis: – En tydlig trend som är på stark frammarsch är färg-
ning av ögonbryn och ögonfransar. Fenomenet i sig är inte nytt, men 
mängden kunder som önskar det har vuxit kraftigt, och det blir allt 
vanligare även bland killar. Superkul, tycker vi, och riktigt snyggt.

Före          Efter

Gilla oss på facebookFölj oss på instagram
What’s up

https://www.facebook.com/peoplevastervik
https://www.facebook.com/peoplevastervik
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/

