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BRYN & FRANSAR

Vaxning & färgning av ögonbryn
Brows på ett ögonblick! Detta öppnar upp blicken och 

ger ett snabbt lyft och inramning till ansiktet.

Färgning av ögonfransar 
Med hjälp av 9 olika nyanser hittar vi den perfekta fär-

gen för dina fransar! 

EyeLash Curl inkl. färgning
Fransarna permanentas i en form som omdu hade an-

vänt fransböjaren. Håller ca. 6 veckor. Vakna på 
morgo-nen och känn dig nysminkad! 

FÄRG 

Avancerad & Kreativ färg 
Vi färgar eller slingar håret i olika nyanser. Balayage, 

Ombré, Folieslingor, Frihandstekniker m.m.

Helfärgning 
Vi färgar hela håret i en nyans. 

Smartbond
En stärkande & skyddande behandling som blandas i 

färgen eller blekningen 

MAKEUP

Vardagsmakeup 
45 minuter senare får du hela din omgivning att tro att 

det är helg, fest och något orättvist samtidigt. 

Festmakeup
Den ultimata uppladdningen inför festen börjar med 1 

timme på Eriksson & Robach. 

Brudmakeup 
Ditt livs viktigaste makeup inkluderar konsultation 
med någon av våra experter och vattenfast mascara. 

EXTENSIONS

Hairtalk 
Högkvalitativa extensions med tejpteknik. Fästena är  

mycket skonsamma och håret av bästa kvalité. För att få 
håret att kännas tjockare eller längre. 

DESERVES



Vårdande behandlingar för ditt hår och hårbotten 
– endast i samband med annan behandling.

Kerastase Keratinbehandling
Lyxig kosmetisk behandling som  

återställer hårets fjällskikt och eliminerar frissighet. 
Passar alla lockiga & ”stökiga” hår och ger vackert,  

glansigt & silkeslent resultat. 

ProFiber
Mirakelbehandling som återfuktar och  

bygger upp håret inifrån med långvarig effekt och gör så 
att ytan repareras. För att förlänga behandlingen rekom-
menderas att du använder Profibers produkter hemma. 

Vid köp av 3 produkter ur Profiber bjuder vi på  
behandlingen! 

Davines Naturaltech kur
Kur för en välbefinnande hårbotten och hår. Vi skräd-

darsyr din behandling efter din hårbottens och ditt 
hårts behov. Närande, stärkande, vårdande samt ger 

fyllighet och glans. 

Davines Naturaltech antiseptisk kur
En antiseptisk, lugnande, förebyggande och botande 

behandling mot mjäll och känslig hårbotten. 

Davines Naturaltech detox kur
Stimulerande, återuppbyggande och detoxifierande kur 

för hår och hårbotten som utsätts för stress genom  
yttre miljöpåverkan. 
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EXTRA SPECIALS
KURBEHANDLINGAR MED MASSAGE




