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Wat een geweldige reacties hebben wij mogen ontvangen na het uitgeven van onze eerste nieuwsbrief ná 2 jaar. We 
gaan dus de lange traditie voortzetten en dit Hairbulletin minstens 5 keer per jaar uitgeven. Hierin lees je de laatste 

nieuwtjes, acties en haar-adviezen uit onze salon.

KINDERTARIEF WORDT  
KIDS-KORTING… 
In onze salon werken wij niet met een 
kindertarief maar met een korting op alle 
gewenste knip & stylingbehandelingen. 
Hierdoor ontvangt iedereen de zelfde tijd 
en aandacht. Kinderen t/m 6 jaar ontvan-
gen 30% korting. Kids t/m 11 jaar ontvan-
gen 20% korting. De Kids-korting is geldig 
op dinsdag t/m vrijdag tot 17:00uur en 
NIET geldig op de zaterdag.

THE STORY OF RAY’S GLAMROCK
Wij blijven altijd op zoek naar de beste haarproducten om mee te werken en om 
jullie, onze gasten, te blijven adviseren. En als het product niet bestaat, dan ma-

ken wij het gewoon zelf… Hierdoor hebben wij inmiddels 10 waanzinnige haar-
producten onder de naam Ray op de markt gebracht. Allen even uniek en alleen 

verkrijgbaar in onze salon. Dé topper in het assortiment is de “Ray Glam Rock” een 
klassieke gel in een pompflacon. De hold-gel is zeer zuinig in gebruik doordat er 

bijna geen water meer aan is toegevoegd. Zeer stevig, snel-drogend en de gel laat 
geen schilfers meer achter. Bij dagelijks gebruik minstens 3 tot 4 maanden gemak 

voordat je de bodem ziet. Ray Glam Rock € 21,00

KEVIN MURPHY COLOR.ME GLOSS
Hiermee leveren wij stralende haarkleur resultaten. De kleuren 
zijn geformuleerd met Panthenol. Propaandiol, Omega 3, 6 en 7 
voor verbeterde hydratatie, glans en zachtheid. Vrij van ammonia, 
PPD en MEA. Ingrediënten van natuurlijke oorsprong geven een 
prettige geur. Vitamine C is het natuurlijke antioxidant dat be-
schermt en onderhoud de kleurhelderheid. Deze vorm van vitami-
ne C wordt verkregen uit Sorbitol, een natuurlijke suikerbron wat 
zorgt voor maximale levendigheid en zuivere, heldere kleurresul-
taten. Color.Me Gloss adviseren wij voornamelijk voor lengtes en 
punten, om meer glans met kleur te creëeren en direct het haar 
te herstellen. Maar ook het tonen of blenden van bijvoorbeeld pas-
tel-tinten of “grey hair” zal de houdbaarheid van iedere haarkleur 
drastisch verlengen, zonder het chemisch te beschadigen.

SCAN DE QR 
Voor een product demo van Kevin Murphy zelf!
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN IN DECEMBER
De zomer is nog maar net voorbij, maar wij zijn ons alweer 
aan het voorbereiden voor de drukke Decembermaand. In 
de dagen voorafgaand van de kerst zijn alle hairstylistes op 
meerdere werkdagen extra ingedeeld om ervoor te zorgen 
dat al onze gasten met mooi haar er top uit gaan zien tijdens 
de gezellige feestdagen. De salon is gesloten vanaf kerst 
t/m 2 januari. Dinsdag 3 Januari 2023 staan onze scharen en 
verfkwasten weer klaar om in het nieuwe jaar weer veel mooi 
haar te maken.

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

DE OOIEVAAR MAAKT OVERUREN 
Zowel Martine als Louise mogen wij feliciteren, zij zijn beide 
in blijde verwachting. Hierdoor zullen zij beide, kort achter 
elkaar, in Januari met zwangerschapsverlof gaan. Martine 
en Louise hopen medio Mei weer aanwezig te zijn voor het 
maken van de juiste coupe’s en de mooiste haarkleuren. 
Maak jij je nu toch een beetje zorgen over “wie mag m’n 
haar nu tijdelijk knippen en kleuren…?” Uiteraard zal jou 
favoriete kapster, in overleg en samen met jou, je wensen 
overdragen aan een collega. Doordat wij 2 collega’s hier-
door ruim 16 weken moeten missen, zal onze agenda wat 
sneller vol komen te staan. Daarom adviseren wij iedereen, 
niet tot het laatste moment te wachten voor het maken van 
een salon-afspraak. 

WINTERSCHOONMAAK, DAT RUIMT OP! 
Wij werken altijd met de nieuwste materialen en 
producten, en hebben een “neusje” voor de nieuwste 
noviteiten. Zo werken wij sinds corona met vederlich-
te en geluidsarme föhns. Hierdoor hebben wij een 
aantal zeer goede en professionele föhns liggen die 
wachten op een 2e leven, en willen graag opgeno-
men worden in een liefdevol huis waar ze nog jaren 
gelukkig kunnen blazen en de haren kunnen ver-
warmen. Dus, is jouw haar toe aan meer blaaskracht 
en volume? In de salon staat een kist met voldoende 
keus én dat voor maar € 25,00 per stuk.
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