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Kort eller langt?
Intensiv hud- og hårpleje til
ethvert tidsbudget

Bonjour Paris!

Glamourøs makeup à la parisienne

EDITORIAL

Kære kunde
Må vi præsentere den tredje årstid! Den store finale, inden
naturen holder vinterpause. Som i en storslået koreograferet
opvisning hvirvler vinden pragtfuldt farvede blade gennem luften.
En inspirerende leg med farver, som genfindes i vores
efterårskollektion.
I Styleroom glæder vi os til at hjælpe dig at vise dig mulighederne.
Med mange års international erfaring som frisør og med speciale i de
sidste nye klippeteknikker, naturlige hårfarveteknikker, brudestyling,
personlig stylist & makeupartist, har jeg haft salon på Frederiksberg siden 2006.Vi har stort fokus
på den gode klipning, og vores kunders behov. Vi tilbyder også mere end blot frisørarbejde. Hos
os kan du få ny farve på håret, en god klipning, flot håropsætning, lagt makeup eller få en
ansigtsbehandling. Opdateret med de sidste nye internationale trends i hår, makeup og styling
byder vi dig velkommen i Styleroom på Frederiksberg Alle' 54,
lige overfor den nye Metro Frederiksberg Allé
Sprog- dansk. english, deutsh, français.norsk, førøesk

Berit Kloster

Råd & vejledning
Mangler du den helt rigtige, nye frisure til hverdag, bryllup eller fest? Er
du til det tidsløse eller trendy – eller har du mod på at være først med
noget helt nyt?
Det vil glæde os, at byde dig velkommen i salon Styleroom på
Frederiksberg Allé. Vi fokuserer på hver enkelt kunde, og deres totale
look. Der er plads til alle hos os – uanset alder og ønsker
.Kommer du forbi Styleroom bliver du rådgivet og vejledt til at få dit
udtryk frem. Vi styler dig efter dine præferencer, og giver tips og tricks til
hvad du selv kan gøre med fantastiske stylingtips. Er det ved at være på
tide, at få blive klippet igen, eller har du brug for gode råd til styling?
Book en tid hos Styleroom, og få mulighed for at få mere end blot en
god klipning. Du kan også ringe til os på telefon 35 36 16 98, hvis
du vil høre mere eller booke online på www.styleroom.dk

Hos os kan du slappe af med vores Beauty Ritual
HÅR- OG HOVEDBUNDSDIAGNOSE
For at vi kan vælge de optimale produkter til din
behandling, udfører vi en hår- og
hovedbundsdiagnose.

MINDFULNESS
Nyd en kort massage på energipunkterne ved
findingen og nakken med enten "afslappende" eller
"stimulerende" æteriske dufte i vores massagestol.
MAKE-UP & Touchover
Hos os har du mulighed for at din styling afrundes
med en let opfriskning af din make-up.

Mandag 10 eller efetr aftale
Tirsdag
9
Onsdag
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Torsdag
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Fredag
Efter aftale
Lørdag
Efter aftale

-

16:00
17:30
17:30
16.00
pr.tlf
pr.tlf

STYLEROOM
Frederiksberg Allé 54
1870 Frederiksberg C
Telefon 3536 1698 / 40281698
www.styleroom.dk
styleroomdk
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T H E C U L T U R E O F T O TA L B E A U T Y

Anti aging-kur

Eksklusiv hårpleje og kosmetik. I udvalgte frisørsaloner: www.labiosthetique.com

Art.-Nr.: 64539

Den nyeste viden inden for medicinsk og cellebiologisk forskning
gør behandlingen af hårvækstproblemer endnu mere effektive.
Med Thérapie Anti-Chute Premium lancerer La Biosthétique
en højt koncentreret intensiv behandling mod hårtab og for
tidlig håraldring. Behandlingen øger hårets fyldighed, gør håret
kraftigere og bevarer den naturlige hårfarve i længere tid.
Effekten er videnskabeligt dokumenteret.

