
   

Prisliste 

 pr. 15/1 2016 
 

   

 Herre  klip fra 290,00 

Vask, klip og føn Damer fra   370,00 

Børne klip  0 - 9 år fra 260,00 

Nashi kur fra 70,00 

Vask og føn fra  260,00 

Permanent inclusiv klip og føn fra 870,00 

Enviro behandling, kort hår fra  500,00 

Enviro behandling, mellemlangt hår fra  700,00 

Enviro behandling, langt hår fra 1200,00 

Skylning fra 450,00 

Skylning  med Elumen fra 520,00 

Farve fra 530,00 

Lyse / mørke striber fra 480,00 

Reflexer med staniol, pr. reflex fra 100,00 

Farvning af bryn og vipper  240,00 

Retning af bryn fra 70,00 

Tillæg solo behandling reflex /farve /kur  100,00 

 

Priserne er vejledende og inklusiv moms. 

 

 

 

 

Salon Green Cut 
Din alternative frisør   
v. Gitte Klitgaard 

Korshøj 104 
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Salon Green Cut
Din alternative frisør

 
 

Professionel, Kvik og Fleksibel 
 

 

Korshøj 104, Veksø 

 

 

 

 
 

 

 

Gitte Klitgaard          Korshøj 104, Veksø      Tlf. 40 60 77 13  

www.salongreencut.dk, gitte@salongreencut.dk 



                                     

                                       

 

                               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 farve-

metoder, 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.  
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Kruset hår eller uhåndterlige krøller? 
 

   
Træt af at dit hår er kruset?  

Så er CHI’s nye blødgørende behandling en gave fra himlen!  

Med bare én salonbehandling gør CHI enviro Smoothing Treatment  

håret silkeblødt og let at kontrollere -  

i helt op til 4 måneder.  

Det eliminerer op til 95 % af kruset i håret,  

og holder også i fugtigt vejr. 

 

 

Produkter til hjemmepleje 
 

Som opfølgende hjemmepleje efter den professionelle behandling  

fås en række produkter, der er skabt til at arbejde i synergi med  

salonbehandlingen, og som kan bruges af enhver, der ønsker at  

blødgøre tørt eller kraftigt hår og eliminere krus.  

Plejeserien er parabene- og sulfatfri og er perfekt til at  

bevare håret glat, blankt og sundt. 


