Jeg har en del erfaring med parykker og har haft kræft tæt
på livet.
Jeg har mange års erfaring som frisør og har altid taget mig
god tid til mine kunder.
Når du kommer til mig vil der kun
være dig i forretningen og jeg vil
giver mig god tid til at sætte mig ind
i hvad du ønsker.
Jeg tager mig også af alle de
praktiske ting som økonomi og div.

Salon Green Cut
Din alternative frisør

En alternativ hårløsning

Du får en akut tid når du har brug
for det også selv om det er en
søndag. Jeg er der når du har brug for det.

Salon Green Cut
Din alternative frisør
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Salon Green Cut

Alternativt hår

Din alternative frisør

Individuelle løsninger

Jeg er uddannet frisør i 1981, og har siden
maj ’95 haft min egen salon her på Korshøj i Veksø.
For mig, er det væsentlig udelukkende, at arbejde med grønne
produkter, der er skånsomme for både miljø og mennesker.
Jeg holder mig løbende ajour med nye klippe- og farvemetoder, så jeg kan rådgive mine kunder bedst muligt.
I min salon er det kunderne der er i højsædet. Jeg giver mig
altid tid til at sætte mig ind i kundens ønsker og ideer –
samtidig med, at kunden får min professionelle rådgivning
med på sidelinen.
Jeg er fleksibel i mine arbejdstider og det lykkes mig som
regel at få tiden tilpasset, så det passer til kundens ønsker og
behov.
Jeg lægger stor vægt på, at det skal være
en positiv oplevelse, at besøge min
salon – og gør meget ud af, at hygge om
mine kunder.

Har du et varigt hårtab efter fx brandsår, operation,
strålebehandling eller lider du af alopecia, kan du have brug
for en individuel fremstillet hårløsning.
Jeg benytter mig af Toftilds parykker som er af meget høj
kvalitet med god bærekomfort. De fleste af Toftilds parykker
er meget lette, udført med transparent front og bund, så du
er sikret et naturligt udseende.
Tørklæder
Som supplement eller alternativ til parykken, tilbyder jeg
også specialdesignet hovedbeklædning i form af tørklæder

