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Eindelijk, na ruim 2 jaar wachten, heb je onze vertrouwde nieuwsbrief weer in handen. Zoals je ziet is deze nieuwsbrief
in een fris nieuw jasje gegoten. Hierin lees je alles wat er in en rondom onze salons gebeurd. Haartips & tricks,
verkoopacties en productadviezen en alles waarvan wij denken, dit willen wij onze gasten graag laten weten…

IT’S A HAIR AFFAIR…
Samen met het fashion label Edited
hebben we drie exclusieve scrunchies
geïntroduceerd voor jouw zomerlook.
Bij aankoop van een Authentic Beau
ty Concept product ontvang je een
scrunchie, welke gemaakt zijn van 100%
duurzame materialen. Is zacht voor
jouw lange lokken, en geeft een lekker
gemakkelijke, creatieve stijl aan je haar.
(t.w.v. €9,95, zolang de voorraad strekt)

WIST JE DAT,
Je bij ieder salonbezoek automatisch spaart voor Hairmiles? Bij elke salon
behandeling of aankoop van een salonproduct, spaar je automatisch voor Hairmiles.
Iedere besteedde euro levert je een Hairmile op. Iedere 100 Hairmiles is € 3,-. waard.
Wanneer je €20,-. óf meer hebt gespaart kun je deze gemakkelijk verzilveren voor
haarproducten. Sparen gaat geheel automatisch en het reeds gespaarde tegoed kun
je altijd terug vinden op je laatste kassabon. (Je spaart géén Hairmiles bij aankopen in
de haarwerksalon, bij extensions en make-up).

NIEUW IN ONZE SALON,
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
Maak kennis met de haarproducten van Authentic Beauty Concept.
Een premium merk , 100% Vegan. Alle producten bevatten zorg
vuldig geselecteerde, duurzame ingrediënten en zijn vrij van s iliconen,
sulfaten, minerale oliën en kunstmatige kleurstoffen. Alle verpakkingen
zijn al reeds gerecycled. De shampoos en conditioners zijn zelfs
hervulbaar door onze refill bar. Hierdoor veel minder afval maar ook
een voordeel in de portemonnee.
Één van de hoofdbestanddelen in de producten van Authentic Beauty
Concept is Guar, welke de doorkambaarheid verbetert zonder te
verzwaren. Guar wordt geteeld door boeren die deelnemen aan een
sociaal programma welke helpt op lange termijn gewassen op een nog
betere manier te verbouwen, evenals educatief trainen van de boeren
waardoor zij een beter leven kunnen leiden. Wij zijn daarom dan ook
trots dat wij met zulke bijzondere producten mogen werken, en jullie
hiermee te voorzien van mooi authentic haar.
Uiteraard blijven wij ook werken met de producten van
Eleven Australia, Mediceuticals, Boucleme en Olaplex.

@RAYVDBERGKAPPERS

RAY VD BERG KAPPERS

GA JE BINNENKORT OP VAKANTIE?
Dan hebben wij dé oplossing tegen overvolle
koffers en handbagage… Van veel van je favorieten
Authentic Beauty Concept en Eleven haarproducten
zijn er veel soorten óók in travelsize-verpakking
verkrijgbaar. Vanaf € 6,00 jouw haarverzorging en
stylingproducten handig in klein-formaat voor op
reis, maar natuurlijk ook geschikt om eens een nieuw
product te ontdekken of te testen…

FOLLOW YOUR HAIRSTYLIST…
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, acties
en ontwikkelingen vanuit onze salons? Volg ons dan via:
Ray van den Berg kappers

@rayvdbergkappers

Ray van den Berg haarwerken
@rayvandenberghaarwerken

ALL YOU NEED IS LOVE,
maar een beetje chocolade op z’n tijd kan ook geen kwaad..
Wij streven ernaar iedereen die onze salon bezoekt, alle
aandacht, expertise en beleving mee te geven. Voor iedere
behandeling nemen wij ruim de tijd, bespreken wij voor
af de mogelijkheden en adviseren we je graag de juiste
haarverzorging. Indien gewenst ervaar je een heerlijke
massage in onze wasmassage-stoelen. Ook de inwendige
mens willen graag verwennen met het schenken van
heerlijke verse koffie, cappuccino, munt of gemberthee.
Uitgeserveerd met één van de heerlijke bonbons van Bon
Bon Atelier Limmen uit Zaandam.
Tja, en wil je tijdens de VrijMiBo toch naar de kapper? Een
pilsje of een glas Sauvignon Blanc staat dan voor je koud….

HEB JIJ ZE AL GESPOT?
De meest begeerde borstel voor mooi doorkambaar
haar is de Finger Brush van Olivia Garden. Uiteraard
kamt deze borstel jou haar prettig en pijnloos door,
maar ook je hoofdhuid wordt licht gestimuleerd.
Te gebruiken bij vochtig als droog haar. Verkrijgbaar
in vele leuke kleurtjes en regelmatig worden ze
aangevuld met Limited Editions. Vanaf €24,00.

ONLINE JE KAPPERSAFSPRAAK
RESERVEREN VIA ONZE APP?
Ja, dat kan! Wil je afspraak maken op een tijdstip
dat wij niet aanwezig zijn, dan kun je uiteraard
online, via onze website, voor de meest gevraagde
behandelingen, een afspraak maken. Maar wist
je dat wij ook een app hebben, De Kapper. Deze
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SCAN DE
QR CODE EN
DOWNLOAD
DE APP!

is via de App Stores gemakkelijk te downloaden.
Éénmalig voer je onze salonnaam in én klaar!
De app werkt net zo eenvoudig als via onze site,
maar voortreffelijk via iedere smartphone. Staat
jou gewenste behandeling niet online, bel dan
even naar de salon (0251-234041) of kom even
langs in de salon en plannen alsnog met jou de
gewenste afspraak voor je in.

