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LÄNGRE  &  FYLL IGARE  HÅR

Med Hairtalk Extensions

EXTENSIONS
Hairtalk är världens första tejpextensionsmetod och grundades i Tyskland
2005. Med över 15 års erfarenhet och ständig innovation strävar vi alltid
efter att leverera marknadens bästa kvalitet. Hairtalk är en mycket
skonsam metod och erhåller patent på både fästen, tejp och infärgning.

HAIRBAND
Det ultimata sättet att få ett fylligare svall på bara några minuter. Ett
Hairband motsvarar samma mängd hår som en full förlänging Hairtalk.

Ett Hairband är perfekt för dig som inte är redo för permanenta
extensions men vill vid vissa tillfällen få extra fyllighet eller längd. För dig
som har extensions är det även det perfekta sättet att få extra allt!

Njut av fördelen av att kunna styla klar t ditt Hairband för att enkelt
kunna sätta på dig det och vara redo på bara några minuter.

TOP OF THE HEAD
Den moderna hårdelen som du enkelt fäster med hjälp av 4 clips.
Hårdelen är 50cm lång och kommer med en lång lugg som din frisör
hjälper dig att klippa till en önskad look.

Top Of The Head är inte bara en underbar hårdel som gör att du kan
förändra din look utan att behöva klippa ditt eget hår. Det är också en
räddare i nöden. De dagar som du har en utväxt att dölja, när volymen
eller tiden inte räcker till för styling så är det din to go hårdel och dina
dåliga hårdagar är förbi.

Alla Hairtalk behandlingar utförs av vår frisör Hanna Morad, BOKA HÄR

https://www.bokadirekt.se/goto/6670


Full förlängning 4 paket (inklusive Hairtalk Stora produktpaketet)
Hairtalk 25 cm                                                                                                             
5200:-
Hairtalk 40 cm                                                                                                             
7000:-
Hairtalk 55 cm                                                                                                             
9400:-

Förtjockning: 2 paket (inklusive Hairtalk Lilla produktpaketet)
Hairtalk 25 cm                                                                                                             
3000:-
Hairtalk 40 cm                                                                                                             
3850:-
Hairtalk 55 cm                                                                                                             
5000:-

Singelpaket 
Hairtalk 25 cm                                                                                                             
1600:-
Hairtalk 40 cm                                                                                                             
2100:-
Hairtalk 55 cm                                                                                                             
2800:-

Omsättning
Omsättning 4paket                                                                                                     
1550kr
Omsättning 2 paket                                                                                                    
1200kr
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