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Beste klant,  

 

Met de zomer in aantocht hebben we allemaal weer zin om buiten te zijn, van een 

terasje te genieten of hard werken en de tuin weer “spik en span” maken.  

 

 
 

Wij hebben ook niet stil gezeten zodat we klaar zijn voor de zomer en je gezien mag 

worden in binnen- en buitenland 😊………. al vakantieplannen? 

 

Groet van Team HAIRdesign 

 

Marjolein, Iris, Rozemarijn, Sanne en Selina 

 

 

Onze gebruikelijke “Wist je dat?”  
 

- je bij het reserveren in de salon na een behandeling vroegboekkorting kan 

krijgen op een knipbehandeling? Dit varieert van 3 tot 6 weken en van € 3 tot 

€ 1; 

- je voor een uitgroeibehandeling binnen 4 weken na behandeling 20% korting 

krijgt en dus maar € 32,= betaalt in plaats van € 40,=; 

- de koopavond op woensdagavond is verplaatst van 18:00 t/m 20:00 en wordt 

gedraaid door Iris en Marjolein; 

- wij op 5 juli een make-up workshop geven; meldt u snel aan want de plaatsen 

zijn beperkt en er zijn er al een paar vergeven. De workshop kost € 20 maar bij 

aankoop van minimaal € 30 make-up artikelen is de workshop “gratis”.  

- wij regelmatig mensen ontvangen om hun haar te doneren aan Haarwensen.  

- wij een aantrekkelijke gezinskorting hebben, klik hier!; 

- jij bij ons online een afspraak kan boeken en deze pagina via 

www.hairdesignblokker.nl  of via Facebook te benaderen is; 

- wij veel leuke reacties hebben ontvangen op ons make-up filmpje op het 

gebied van bruids make-up en bruidskapsels.  

- Wij Men’s Color hebben en dus ook jou van je grijze haren kunnen verlossen 

 

http://www.haarwensen.nl/?gclid=CN2ipIXIn8gCFWau2wodOsQGLg
http://hairdesignblokker.nl/kapsalon-behandelingen/
http://www.hairdesignblokker.nl/
https://www.facebook.com/Hairdesignblokker


NIEUWSBRIEF ZOMER 2017 
 

 

 

 

 

Jarig geweest? 

 
Vanaf maandag 5 juni hebben we voor alle klanten die jarig worden een kleine 

verrassing in petto. Heb jij je emailadres en geboortedatum achter gelaten? Dan kan je 

een kleine attentie tegemoet zien; nog wel even afhalen in de salon 😊. Je krijgt van 

ons een mailtje….. alvast gefeliciteerd! 

 

 
 

 

De lekkerste wasmassage van heel Hoorn! 

 

 

 
Voor de klanten die het nog niet wisten; wij hebben écht de lekkerste wasmassage van 

Hoorn en omstreken. We hebben er zelfs een filmpje van laten maken; gratis en wel 

bij een volledige knipbehandeling. 

  

Filmpje zien? Klik hier!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zrek3qNTy4
https://www.youtube.com/watch?v=7zrek3qNTy4
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Actuele productinformatie en trends 

FIBREPLEX;  ONTKLEUREN! OPLICHTEN! KLEUREN! ZONDER 

COMPROMISSEN.  

Het eerste Bond Enforcing System van Schwarzkopf Professional om het haar te 

beschermen van haarbreuk tijden het ontkleuren, oplichten of kleuren.  

Vermindert haarbreuk tot 94%*, FIBREPLEX bevrijdt coloristen van de angst om 

compromissen te maken aan de kwaliteit van het haar tijdens het chemische proces.  

FIBREPLEX garandeert een hoge haarkwaliteit na het kleuren zonder waarneembare 

kleurveranderingen, geen verandering in routine, geen extra ontwikkelingstijd nodig.   

Vraag er naar in de salon 

 

 
 

 

Bruids Make-up en Bruidskapsels 

 
Wil je weten wat het resultaat kan zijn van een bruidsarrangement? Kijk dan naar ons 

“Timelapse” filmpje (klik hier). Zowel Iris als Marjolein zijn beide visagiste en 

hebben veel ervaring met bruidsmake-up en bruidskapsels.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVwkJiahFyw
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Actie 
We willen de kwaliteit van onze haarverzorgingsproducten ook meer in het zonnetje 

zetten en jou deze kwaliteit voor een redelijke prijs laten ervaren. Daarom bieden wij 

al onze “BC” producten aan  met € 5 korting*. Wat je ook kunt doen, is een “mini” 

kopen voor € 2,50. Je probeert deze uit en als je tevreden bent, kan je deze flacon 

voor € 7,50 inruilen op een origineel product van “BC”.  

 

 
 

* Op al onze “BC” producten vanaf een adviesverkoopprijs van € 15,= 

 

 

Actie 
Bij inlevering van deze nieuwsbrief (geprint) krijgt u éénmalig 20% korting op uw 

make-up artikelen aankoop of make-up behandeling. 

 

 
 
(actie geldig tot 30 juni 2017 en geldt niet voor actie bruidsmake-up – 1 nieuwsbrief per persoon) 
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Colour on me 

Wil je weer eens een nieuwe kleur proberen dit voorjaar? In de maand juni onze 

aanbieding – 5 folies gratis bij een kleurbehandeling naar keuze. 

 

 

Maak kans op…………….. 
Vanaf de maand juni maak je iedere maand kans op een gratis behandeling. Deze 

behandeling is gelijkwaardig aan de behandeling die je in deze specifieke maand hebt 

gekregen, echter de volgende keer is deze dus gratis!* Wij hebben dus niet alleen 

onze suprisemiddag voor iedereen maar ook voor jou persoonlijk…… je moet alleen 

wel een beetje geluk hebben 😊. 
 

*Te besteden binnen twee maanden na jouw laatste behandeling. 

 

 

 

We zien je graag in de salon! 

 

 

Team HAIRdesign,       Tel.nr. 0229-299937 

 

 
PS onze Facebookpagina kan je vinden door op onderstaande link te klikken 

 

https://www.facebook.com/Hairdesignblokker 

https://www.facebook.com/Hairdesignblokker

