
 

KARIN’S HAIRDESIGN 

HAIR BEAUTY & MASSAGE                                                        

Karin’s Hairdesign staat voor kwaliteit en puurheid, waar het 

draait om de persoonlijke aan-
Mijn drijfveren zijn passie en interesse 

voor mensen om het optimale uit de 

natuurlijke schoonheid te halen om er 

beter uit te zien.   

Het is de uitdaging om mensen van een 

goed advies te voorzien en te inspireren 

in de uiterlijke verzorging.                          

Ik zie graag resultaten voor een goede 

balans; wat helpt, is goed luisteren.   

Alleen zo kun je goed in 

beeld krijgen wat mensen 

belangrijk vinden en waar 

ze, soms onbewust een 

oplossing voor haar - en 

huidverzorging zoeken.  

Hair Beauty & Massage biedt de moge-

lijkheid alle behandelingen speciaal op 

uw eigen wens samen te stellen,   zowel 

apart als in combinatie.                             

Eerlijkheid, menselijkheid en inlevings-

vermogen zijn de drie grondregels van 

Voor Hem & Haar                  

Het leven is druk, druk ,druk….en de 

mensen hebben tegenwoordig weinig 

tijd. Dus ook in de avonduren zijn be-

handelingen mogelijk.                                                             

Hiermee kom ik tegemoet aan de wen-

sen van mijn klanten en kunnen zij de 

behandelingen zo af-

stemmen dat het binnen 

hun meestal drukke 

agenda past, met als 

voordeel een scherp 

uitnodigende prijs, geen 

wachttijden en flexibel 

in afspraken.                                                           

Speciaal voor de mannelijke lezer ter 

kennismaking de combinatie behande-

ling Hair & Beauty. Deze behandeling 

zal je binnen twee uur tijd er 10 jaar     

jonger uit laten zien! 

Niet alleen vrouwen 

maar ook mannen willen 

er goed uitzien, steeds 

meer mannen besteden 

tegenwoordig  aandacht 

HAIR BEAUTY & MASSAGE 

KARIN’S HAIRDESIGN 

Openingstijden: 

Maandag t/m Zaterdag alleen op afspraak. 

Ook mogelijkheden in de avonduren. 

 

Marcellus Emantsstraat 36 

2024 HE Haarlem 

 

T  : 023-5264928 

M: 06-53162672 

 

Info@karinshairdesign.nl 

Volg ons op facebook of kijk op onze website: 

www.karinshairdesign.nl 

 



Karin’s Hairdesign voert een assorti-
ment van meerdere behandelingen op 
het gebied van haarverzorging, huidver-
zorging, persoonlijke verzorging en   
cosmetica. De behandelingen worden 
ondersteund met hoogwaardige natuur-
lijke producten, maken de behandeling 
tot een succes en helpen ons goed te 
voelen en er op ons best uit te zien.                                                           

Hair                                                                    
In de haarverzorging kunt u voor elke 
coupe en kappers behandelingen te-
recht en ik geef graag een goed advies.                              
Ik werk volgens de laatste trends, zowel 
klassiek als modern, met de verzorgende 
productschappen van  Goldwell en     
Aloë vera. 

Beauty                                                             
Als Beautyspecialist bied ik verschillende 
huidverzorgende behandelingen voor 
huidverbetering en anti-aging.                     
Ik werk met het Reviderm systeem, 
waarbij microdermabrasie centraal staat.                                                            
Gebaseerd op de nieuwste resultaten uit 
de moderne dermatologie, bestrijd je 
hiermee niet alleen de zichtbare tekenen 
van huidveroudering, maar houd je ook 
oorzaken van het vroegtijdig veroude-
ringsproces tegen. 

In combinatie met de meest zuivere    
producten van aloë vera, voor man of 
vrouw, zal uw huid niet uw leeftijd        
verklappen.                                                                  

 

  

                                                              

Massage                                                           
Diverse warmte- en diepte massages 
voor gezicht, schouder, rug en lichaam. 
Intuïtieve, Shiatsu, Hot stone, massage 
in combinatie met etherische oliën        
welke invloed hebben op onze menta-
le, emotionele en fysieke gesteldheid.  

Huid en lichaamsverzorging                            
De beauty en body producten bevatten 
de fijnste natuurlijke ingrediënten en 
aloë vera in de puurst mogelijke vorm. 
Deze huidverzorgings-, anti aging- en 
cosmetica producten zijn zacht voor de 
huid en helpen uw natuurlijke schoon-
heid nog beter tot zijn recht te laten 
komen.  

Visagie                                                                 
Voor speciale gelegenheden creëer ik  
bruid- of avondkapsels in combinatie 
met  visagie.  

Hair Extensions                                                  
Om u voor een lange tijd een optimaal 
kapsel te kunnen garanderen, moeten 
de haar extensions voor een haarver-
meerdering of verlenging van uitste-
kende kwaliteit zijn en daarom werk  ik 
met echt haar van Great Lenghts.                        
Om u goed van dienst te kunnen zijn 
gaat hier een intake aan vooraf en is de 
prijs op aanvraag.                                                  

Alle behandelingen speciaal op u afge-
stemd, zijn los of in combinatie naar 
uw wens mogelijk. 

 

 

PRODUCTEN                                                                                              

Als allround Beautyspecialist voor haar- en huidverzorging ben ik ook 
Kleuranalist voor persoonlijke styling en bied daarnaast verschillende 
massage behandelingen.                                          

LEUKE WEETJES                      

Een doorlopende actie:                  
Tell a Friend                                             

Ben je enthousiast over de                 
behandeling bij:                                                                                                

KARIN’S HAIRDESIGN                                      
Hair Beauty & Massage                                     

Draag een klant aan en ontvang             
€ 5,- korting per aangebrachte klant op 
uw volgende behandeling naar keuze! 

CADEAU TIP                                     
Als cadeau tip zijn er leuke zelf samen 
te stellen haar - en huidverzorgende  
producten of arrangementen               
Hair Beauty & Massage.                                
Ook als idee zijn er leuke workshops     
voor een vrijgezellenfeestje of een 
gezellig uitje met vriendinnen.    

 65 PLUS                                                

Speciaal voor de 65 plusser, 
krijgt u op woensdag 20%     
korting op uw totale              
kappersbehandeling!                                

FACE BOOK                                  
Ieder kwartaal zijn er nieuwe acties en 

aanbiedingen voor de klanten.                                                  
Volg Karin’s Hairdesign op facebook 
of kijk op onze website:         
www.karinshairdesign.nl 

 

LOOK BETTER FEEL BETTER 

Natuurlijke schoonheid en       
persoonlijke aandacht zorgen 
om er goed uit te zien. 

Welkomstaanbieding voor nieuwe    

klanten: 

Dames: Wassen knippen föhnen € 25,00  
Heren : Wassen knippen model   € 17,50  
Kinderen t/m 15 jaar                         € 12,50 

 

Tevens naar uw wens leuke combinatie 
behandelingen Hair & Beauty               
vanaf                                                    € 55,00 

Om uw pakket compleet te maken kunt  
u de behandeling uitbreiden voor de 
perfecte look met wimper extensions, 
een kleuranalyse voor haar en huid of 
een verzorgende manicure en pedicure.   

TELL A FRIEND 

  


