
M E R R Y

chr istmas
&  H A P P Y  N E W  Y E A R

N O V E M B E R  -  D E S E M B E R

J U L E K A M P A N J E R  2 0 1 9



FAN PALM
Nye luksusbørster som består av en blanding myke, skånsomme 
villsvinhår og nylon. En kombinasjon som stimulerer hodebunnen og 
transporterer hårets naturlige fukt ut i lengder og spisser. Dette gir 
håret en helt naturlig og glansfull finish.

Fan Palm-børstene forener form, funksjon og skjønnhet. Passer 
utmerket til alle hårtyper.

Mink - medium Flamingo - medium Stardust - large

Paradise - small Moonlight - small Stardust - small

NYHET!
Det handler om det lille ekstra, å kunne 
tilføre hverdagen litt ekstra kulør; et smil, 
når du minst forventer det. Fan Palm er 
et livsstilsmerke, et fargerikt univers med 
de lekreste hårbørster i sesongens fineste 
farger.

Art. 426540 Art. 426560 Art. 426550

Art. 426530 Art. 426520 Art. 426510
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Knotectomy
made simple

”Soft bristle technology”
 
The Knot Dr. børster er nøyaktig desig-
net og vitenskapelig utviklet til å teknisk 
forstå flokeløsningsprosessen. 
 
Vår forskning har ledet oss til dimen-
sjonering av børsten, og den nøyaktige 
balansen som er nødvendig for å 
oppdage motstand fra en floke - og 
deretter forsiktig frigjøre håret uten å 
forårsake brudd på håret eller smerte. 
 
Dette lar deg fortsette å børste håret 
med komfort, vel vitende om at opple-
velsen trygt og gradvis fjerner floker 
og etterlater håret vakkert skinnende, 
stressfritt og ... uten brudd. 

  BUST
  Børstebusten er designet med en   
  spesiell, modifisert nylon utviklet  
  for økt fleksibilitet og spenst. Det   
  gjør at de enkelt kan bevege seg  
  gjennom håret og definere håret  
  raskt.

  ETUIER
 Børsteetuiene er laget av gjen-
  brukbare EVA-materialer designet 
  for kontinuerlig bruk og 
  beskytte børstene mot skader.

  KROPP
  Børstenes kropp består av et  
  slitesterkt, antiskli- og værbestan- 
  dig materiale, slik at du kan bruke 
  dem i alle slags forhold i flere år 
  uten deformasjoner eller brudd.

  EMBALLASJE
  Emballasjen er laget av resir-
  kulerbare materialer, og kommer i  
  flotte, miljøvennlige esker.

  TUPPER
  Børstetuppene er glatte og  
  symmetriske, laget av epoksy-
  materiale. De beskytter og mas- 
  serer hodebunnen, løser floker fra  
  røttene og skaper myk overflate.

  PAKKELØSNING
  Børstene kan enten kjøpes enkelt-
  vis i hver sin eske, eller man kan 
  kjøpe hele sett i salgsdisplay til å 
  sette i hyllen eller på disk.

- 20 %
på alle sett
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Bruk
Vri dysen mot M (more) eller L (less) 
volum. Sprayes 15-25 cm fra håret i 
stylet, tørt hår. Del håret i seksjoner 
og spray. Avslutt med et ekstra 
spray for ekstra volum og hold. Ikke 
vri dysen forbi M og L på sølvringen.

Nøkkelingredienser:
• Optimalt forhold mellom 

fleksible og faste polymerer, som 
fungerer sammen for å skape 
volum på begge innstillinger 

• Mykgjørende ingredienser 
som gir naturlig glans, og lar 
polymerene blende sammen for 
et mykere og mer fleksibelt hår 

• Antistatiske ingredienser pleier 
håret og gjør det lett å børste 
gjennom

Body Builder
Perfect hair Day™

Få nøyaktig den struktur, volum
luftighet og bevegelse som passer
din stil.

Beskrivelse

• Brukerdefinert dyse

• Øyeblikkelig og formbar volum

• Luftighet og bevegelse til styling av hår

• Lett hold, tekstur og fleksibilitet

• Varmebeskyttelse opptil 230° C

Fri for parabener

Sikker å bruke i kjemisk 
behandlet hår

Påvirker ikke hårfargen

Varmebeskyttelse

Fri for phthalater

Fri for silikon

Ikke testet på dyr

Motvirker statisk 
elektrisitet

PAKKETILBUD

Art. 77027-k
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Få synlig sunnere hår med den fantastiske
Restore-serien. Få opp til 20 ganger sterkere hår!

KJØP RESTORE SHAMPOO 
OG CONDITIONER 
FÅ RESTORE PERFECTING 
SPRAY GRATIS

Restore Perfecting Spray
En fjærlett leave-in spray som gir intens 
fuktpleie,  øyeblikkelige og varige 
fordeler til tørt og skadet hår. Gir slitt 
hår et sterkt og mykt utseende, med 
en naturlig glans. Silikonfri. Beskytter 
håret mot UV-stråler og varmestyling.

Restore Shampoo
Gjenoppretter hårets vitalitet og 
styrke, og gjør håret mer fleksibelt 
og lettere å ordne. Velegnet til alle 
hårtyper som er skadet av farge, styling 
eller annet.

Restore Conditioner
Nærende conditioner som fornyer 
hårets mykhet og glans. Velegnet til alle 
hårtyper som er skadet av farge, styling 
eller annet.

GJENOPPBYGGENDE
PRODUKTER

Art. 77308-k
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Det perfekte 
stylingsettet

Instant Texture Mist

Instant Texture Mist fra Living Proof er en vektløs teksturspray 
som tilfører volum og bevegelighet i håret på kun 10 sekunder, 
og som er aktiv og utvikler seg med håret i opptil 48 timer.

Instant Texture gir volum og 
separasjon. Fordeles perfekt med 
Living Proofs Texture Comb. 
Avsluttes perfekt med 
Flex Shaping Hairspray.

Flex Shaping Hairspray

3-i-1 hårspray. Brukes på fuktig eller tørt hår til styling av 
håret, eller som avslutning på frisyren. Medium hold.  Velegnet 
til alle hårtyper. Varmebeskyttelse opptil 210°.

Art. 77045-k
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Perfect hair Day Shampoo
Holder håret rent lenger, så du slipper å 
vaske det så ofte. Velegnet til alle hårtyper 
som trenger pleie. 

Perfect hair Day Conditioner
Vektløs formel som forbedrer hårkvaliteten 
på sikt. Velegnet til alle hårtyper som 
trenger pleie.

Perfect hair Day 5-in-1 Styling Treatment
Gjør håret glatt, voluminøst, mykt, sterkt 
og glansfullt. Velegnet til medium til langt 
hår. Påføres i håndkletørt hår fra bunn til 
spiss og skal ikke skylles ut. Varme-
beskyttelse opptil 230˚.

OPPNÅ EN  
Perfect hair Day
med dette lekre settet

Perfect hair Day Shampoo og 
Conditioner gir deg den perfekte 
balanse mellom pleie, glans og fylde.
Du får den multifunksjonelle 
5-in-1 Styling Treatment med gratis.

Art. 77306-k
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Full Shampoo

Gir håret naturlig fylde ved skånsomt å 
rense for smuss, olje og produktrester 
uten å tynge håret.

Full Conditioner

En lettvektsbalsam som virker 
utglattende og pleiende, uten at håret 
tynges.

PERFEKT
VOLUM  
PAKKETILBUD

Vektløse produkter som gir fint, flatt hår et 
utseende og følelse av fyldigere hår med volum

Art. 2427-k
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PAKKETILBUD

KJØP PAKKE MED 
FULL SHAMPOO,
CONDITIONER OG 
DRY VOLUME BLAST 
GRATIS

Dry Volume Blast

Tørr spray som lager volum og en tekstur 
lett som luft og som samtidig gir et 
holdbart resultat. 



Kjøp den populære Project Sukuroi Golden 
Smoothing Balm sammen med Frizzy 
Logic Finishing Shine Spray, som gir 
nydelig glans og hold.

FÅ FANTASTISK 
PLEIE OG GLANS

Project Sukuroi Golden Smoothing Balm

Inneholder Gold Of Pleasure Oil som fukter og pleier 
håret, samt beskytte det fra aldring takket være 
antioksidanter uten olje. Du oppnår en fjærlett mykhet. 

Inneholder macadamiaolje, en australsk olje som tilfører 
glans og blankhet. Den trenger lett inn i hårstrået og gir 
langvarig fukt og beskyttelse. Hydrolisert keratin styrker 
og utglatter.

Frizzy Logic Finishing Shine Spray

Pleier og utglatter håret samtidig som det beskytter 
mot fukt, tilfører glans og hold. Etterlater håret med en 
silkeaktig tekstur, og fantastisk glans.

Inneholder kaldpresset økologisk arganolje, rik på oleic 
acid, som etterlater håret mykt og næringsrikt, uten å 
tynge. Samt økologisk macadamiaolje. 

Art. 10433-k
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BEVARER HÅRETS 
TOPPFORM

A DAILY RITUAL

Maintain The Mane

Et daglig rituale
Bevarer hårets toppform. Mild, fuktgivende formel 
med nattlysolje og macadamianøtteolje, som rengjør 
hodebunnen og håret i dybden. Banksiablomst med et 
høyt innhold av antioksidanter og aminosyrer bevarer 
hårets friskhet og sunnhet. 

Know Knott

Flokeløsende leave-in 
Slutt på bekymringer! Få orden på flokete hår med denne 
perfekt sammensatte formelen av viltvoksende australske 
ingredienser. Know Knott inneholder kaldpresset 
økologisk arganolje kombinert med macadamianøtteolje 
som pleier håret og etterlater det blankt og glatt.

Art. 10400-k
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HYDRATE AND CONQUER   

FOR ULTIMATE HYDRATION  
Det daglige fukttilskudd til håret. Kjærlig og effektiv pleie 
til tørt, skadet eller farget hår. Inneholder næringsrik 
tasmansk tang, med høyt innhold av A-, B-, C- og E-vitamin  
samt 13 aminosyrer som styrker håret og stimulerer  
hårveksten.

ATONIC

THICKENING SPRITZ

Fantastisk fylde til hårtørking og styling. Thickening 
Spritz er uunværlig til varmestyling og føntørking av 
alle hårtyper. Den spesielle formelen inneholder 
australsk lilly pilly, en antioxidant som gir håret volum 
og fylde - samt aloe vera, som tilfører håret glans uten å 
tynge.

FÅ PERFEKT 
PLEIE OG FUKT
Kjøp Hydrate & Conquer Shampoo og 
Conditioner, og få bestselgeren 
Atonic Thickening Spritz helt gratis.

Art. 10402-k
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LEKRE
REISESETT

Velg mellom to varianter:

Mini Volume Minerals
Mini Smooth Minerals

MINI VOLUME MINERALS INNEHOLDER:

HYDRATE & CONQUER SHAMPOO 50ML

HYDRATE & CONQUER CONDITIONER 50ML

SEVEN DAY MIRACLE 50ML

THE POWER BASE 50ML

DETOX SHAMPOO 50ML

MINI SMOOTH MINERALS INNEHOLDER:

FINE INTELLECT SHAMPOO 50ML

FINE INTELLECT CONDITIONER 50ML

SEVEN DAY MIRACLE 50ML

THE POWER BASE 50ML

DETOX SHAMPOO 50ML

Art. 10522-k Art. 10521-k
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GAVEESKE VOLUMIZING 
 
Volumizing Hair Bath er en shampoo som tilfører volum 
til tynt og fint hår. Renser håret og gjenoppbygger volum 
og fylde.  

Volumizing Root Spray for økt volum i tynt og fint hår. 
Tilfører håret økt volum og fylde. Enkel påføring takket 
være dysens utforming. Gir stylingprosessen en følelse 
av letthet og mykhet

GLOSSY NECTAR  

 
Alle gaveeskene inneholder en 30 ml Glossy Nectar. 
Det er en ekstremt gjenoppbyggende olje som gir glans 
og næring til håret. Etterlater det mykt, silkeaktig og 
medgjørlig. Oljen er varmebeskyttende, og forkorter 
tørketiden på håret.

FÅ LEKKER 
GAVEESKE

Kjøp produktpakker til ulike hårtyper 
fra Oway og få med Glossy Nectar i 

pakken, i en lekker gaveeske.

Art. 04076-k
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GAVEESKE MOISTURIZING 

Moisturizing Hair Bath er en shampoo for tørt og skadet 
hår. Den er fuktighetsgivende, renser tørt og dehydrert 
hår samtidig som den er svært skånsom mot 
hodebunnen.

Moisturizing Hair Mask er en fuktighetsgivende kur for 
veldig tørt, dehydret og skadet hår. Pleier og mykgjør 
håret takket være biodynamisk hasselnøtt, økologisk 
honning og muru-muru. 

GLOSSY NECTAR  

 
Alle gaveeskene inneholder en 30 ml Glossy Nectar. 
Det er en ekstremt gjenoppbyggende olje som gir glans 
og næring til håret. Etterlater det mykt, silkeaktig og 
medgjørlig. Oljen er varmebeskyttende, og forkorter 
tørketiden på håret.

FÅ LEKKER 
GAVEESKE
Kjøp produktpakker til ulike hårtyper 
fra Oway og få med Glossy Nectar i 
pakken, i en lekker gaveeske.

Art. 04041-k
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GAVEESKE COLOR PROTECTION 

Color Protection Hair Bath  er en fargebevarende 
shampoo. Renser skånsomt og forlenger fargens glans 
takket være ekstra skånsomme vaskeaktive stoffer 
 
Color Protection Mask er en fargebeskyttende kur/
conditioner. Tilfører fuktighet og opprettholder glansen i 
fargen over tid. Løser opp floker og beskytter fargen 
mot UV-Stråling og ytre påvirkninger.

GLOSSY NECTAR  

 
Alle gaveeskene inneholder en 30 ml Glossy Nectar. 
Det er en ekstremt gjenoppbyggende olje som gir glans 
og næring til håret. Etterlater det mykt, silkeaktig og 
medgjørlig. Oljen er varmebeskyttende, og forkorter 
tørketiden på håret.

FÅ LEKKER 
GAVEESKE
Kjøp produktpakker til ulike hårtyper 
fra Oway og få med Glossy Nectar i 
pakken, i en lekker gaveeske.

Art. 04005-k
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VELLUTO 

100 % naturlig dyrket nærende og reparerende gelbalm 
til leppene med biodynamisk calendula, organisk 
bergamot og etisk buriti. 

Kun laget av enkle, naturlige og effektive, aktive 
ingredienser: vegetabilsk voks, nærende smør, 
regenererende oljer, antioksidant, vitamin E og 
essensielle oljer. 

Dermatologisk testet og nikkeltestet.

UNIK
LEPPEPLEIE
Gi leppene dine grundig og ekte pleie i
 vinter med 100 % naturlige Velluto fra Oway

PAKKETILBUD 
KJØP 1 ESKE HAIR 

BATH + MASK* OG 

FÅ MED 12 VELLUTO

PÅ KJØPET 
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EKSKLUSIVT 
VOLUMSETT

VOLUMIZING SHAMPOO AMARANTH
Renser hår og hodebunn mildt og forsiktig, slik 
at amarant får muligheten til å styrke og dermed 
løfte håret fra hodebunnen. Den har en deilig 
ren og klar duft av rose, liljekonvall  
og geranium.
• Styrker og gir fylde til håret 
• Skaper volum og vitalitet til et flatt og     
    livløst hår
• Stimulerer og oppfrisker hodebunnen

DRY VOLUME BOOSTER
Dry Volume Booster skaper maksimalt volum 
og struktur i fint og normalt hår. Gir volum til 
både kort og langt hår, lett fleksibel hold og mye 
tekstur
• Skaper volum, struktur og fylde på en og    
    samme tid
• Skaper et uformelt, lett kontrollert  
     utseende uten å låse håret fast
• Passer for de fleste hårtyper

Godt å vite:
Ingen parabener, MI / MCIT eller kunstig farge. 
100 % veganer og ikke testet på dyr.

Volumizing Shampoo Amaranth
pleier og gir et fantastisk volum.
Bestseller stylingproduktet
Dry Volume Booster skaper  
maksimalt volum og struktur.

Art. 8301-k
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NOURISHING CONDITIONER ROSEHIP

Gjenoppbyggende og utglattende conditioner med 
nype. Velegnet til å gjenoppbygge et skadet eller 
tørt hår.

NOURISHING SHAMPOO ROSEHIP

Gjenoppbyggende og utglattende shampoo med 
nype. Velegnet til å pleie et skadet eller tørt hår. 
En shampoo med rund og myk duft av jasmin, eple 
og liljekonvall.

EKSKLUSIVT 
PLEIENDE 

En gjenopbyggende serie med 
nype, som styrker, utglatter og 
gjenoppretter elastisiteten i et 
behandlet eller tørt hår.

Art. 8303-k
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SCALP RELIEVE SHAMPOO - CHAMOMILE & MENTHOL
En shampoo som er spesielt utviklet til hodebunnsproblemer som eks. 
flass. Inneholder kamilleekstrakt og menthol, som blant annet er med 
på å rense, gjenopprette og normalisere hodebunnens naturlige 
balanse. Eksfolierer og fjerner mildt og skånsomt uønsket flass og 
irritasjon fra  hodebunnen. Minimerer kløe og irritasjon.

Aktive ingredienser og fordeler
Økologisk kamille og havtorn er medvirkende på å normalisere 
hodebunnen. Menthol virker rensende og oppfriskende på 
hodebunnen. Zinc Pyrithione bidrar til aktiv eliminasjon av kløe og 
flassdannelser i hodebunnen.

Dermatologisk testet, 100 % vegan, naturlig tilførsel av økologisk
frukt, grønnsaker og krydderurter. Ingen SLS, SLES, parabener, MI/
MCIT, kunstig farge eller silikon. Ikke testet på dyr. Fjerner flass, 
gjenoppretter og normaliserer hodebunnens naturlige balanse.

EN AV MARKEDETS 

BESTE HODEBUNNS-

SHAMPOOER

PAKKETILBUD 
Kjøp 9 stk., få 3 til 

på kjøpet.

Art. 8304-k
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EKSKLUSIVT 

PAKKETILBUD

HARMONIZING SHAMPOO

SEA BUCKTHORN
En shampoo til daglig pleie, som bevarer hår 
og hodebunn i en sunn og fleksibel tilstand ved 
hjelp av havtorn , squalane og makadamiaolje. 
Velegnet til alle hårtyper.

HARMONIZING  CONDITIONER

SEA BUCKTHORN 
Fuktighetsregulerende og utfiltrerende 
conditioner med havtorn, som sørger for at håret 
bevares fleksibelt og minsker skader på hårets 
ytre.

En fuktighetsregulerende serie 
med havtorn, som bevarer hår og 
hodebunn i en sunn og fleksibel 
tilstand. Helt uten parfyme.

Art. 8302-k
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Førsteklasses hår- og barberprodukter fra England
utviklet over en lang periode, av profesjonelle barberere
på jakt etter en unik og kompakt serie.

Denne serien tilbyr alt du trenger i en profesjonell
barbersalong – produkter av ypperste kvalitet!

DAPPER DAN MATT PASTE

Paste som gir håret struktur og fylde, medium
hold og matt resultat.

DAPPER DAN BEARD OIL

Skjeggolje som myker opp og gir næring til skjegg
og hud. Gir naturlig glans og skjegget enkelt å
håndtere. Duft av vanilje og Tonka Bean.

STARTPAKKE 30 % RABATT!.6 stk. av hvert salgsprodukt samt markedsmateriell. Nå med hele 30 % rabatt!

Art. 70466
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EKSKLUSIV 

RABATT PÅ

KERATIN- OG

TAPEEXTENSIONS

- 30 %
rabatt

30 % RABATT PÅ KERATIN- OG TAPEEXTENSIONS FRA SEISETA
Seiseta extensions fremstilles kun av ekte remyhår, der ethvert hårstrå følger samme retning som det egne håret. 
Extentionshåret bearbeides og behandles for å beholde den naturlige mykhetene som føyes inn i kundens naturlige hår. 
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EKSKLUSIV
ADVENTSKALENDER 
OG JULEPAKKER

ADVENTSKALENDER  ART. NO. 2013KO 
Veil utpris kr. 499,-

Inneholder Repair Balm, Extension Mascara, 
Powder Brush og Creamy Touch Highlighter

GAVEESKE MAKEUP  ART.  NO. 2015KO 
Veil utpris kr. 499,-

KEEP GLOWING PALETTE ART. NO 904KO
Veil utpris kr. 499,- 

NYHET!

EYE SHADOW PALETTE ART.  NO. 906KO
Veil utpris  kr. 499,-. 

Tilhørende display med tester og 
plass til 10 stk kr.  299,- eks mva.
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BACK IN BLACK

- 20 %
rabatt

SORT HALKRA
Mykt, elastisk, sterkt papir
5 ruller á 100 ark
50 % fuktsikker

Nyhet - sort halkra

Art. 13006
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Cera Straightener

Profesjonelt flattjern med keramiske, 
avrundede plater og automatisk avslåing.

Temperatur 120°-230°. 19-32 mm. 
3 meter svivelledning.  

Art. 201810-2

Hårføner Duemila

Klassisk videresalgsføner med to 
varmestyrker og kaldluftsfunksjon. 1900 

watt, 3 meter ledning og 500 gram.

Art. 13575-k

Babyliss Pro Blue Lightening

Varmluftbørste i aluminium med 
varmeisolert tupp. To varmetrinn og 

ergonomisk håndtak. 34 mm omkrets og 
2,7 m ledning. 700 watt. 

Art. 15803-k

elektrisk

TILBUD
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elektrisk

KRØLLSYL 25 MM 

Profesjonell krøllsyl, perfekt til julegave. Digitalt 
justerbar krøllsyl. Temperatur 160 - 210 grader.

 2,5 meter roterende ledning.

Art. 15078

BØLGETANG WAVE

Profesjonell bølgetang, perfekt julegave. 
Digitalt justerbar. Temperatur 130 - 230 

grader. 2,5 meter roterende ledning. 

Art. 15642
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Spanske Pahi leverer kvalitetsinventar til salongen din, og lar deg velge mellom mange forskjellige 
farger og materialer. Vi tilpasser helt etter ditt ønske og behov. I høst får du hele 30 % på alt av 
inventar fra Pahi, og du får en helt unik mulighet til å spare tusenvis av kroner på å handle 
kvalitetsinventar til salongen. Vi tilbyr også finansiering, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Se utvalg og informasjon på iconhairspa.no og pahi.com.

TILBUD

HELE 30 %
SPAR TUSENVIS
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TILBUD

HELE 30 %
SPAR TUSENVIS

ELMA STOL + STAR BASE

Kundestol med hydraulisk, låsbar pumpe og 
stjernebase. Farge på stol velges fra leverandørens 
fargekart.

CRETA VASK + ELMA STOL

Plassbesparende vask. Leveres komplett med 
antidrop blandebatteri. Farge på stol, servant og 
vaskesøyle velges fra leverandørens fargekart.

GEORGIA STOL + BASE ROUND

Kundestol med hydraulisk, låsbar pumpe og 
rund base. Farge på stol velges fra leverandørens 
fargekart.

ALUM

Massasjevask med elektrisk heve-/senkfunksjon. 
Leveres komplett med antidrop blandebatteri. 
Farge på stol, servant og vaskesøyle velges fra 
leverandørens fargekart.
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Vi inviterer til Farris Bad! En inspirerende helg på spahotellet Farris bad i Larvik  med fokus på 
kunnskap, inspirasjon og velvære. Vi får inn spennende interne og eksterne kursholdere fra inn- og 
utland med mye ny og interessant inspirasjon om trender og teknikker både innen klipp og farge. Den 
voksende barberbransjen får også sitt velfortjente fokus i løpet av helgen.

Det vil være produktkurs og workshops med våre mest populære brands med både visning og show, 
samt egne yogatimer for de som ønsker.  Det blir selvfølgelig også rom for deilig avslapning i hotellets 
populære spaavdeling. Du velger selv hvilke kurs og workshops du deltar på, og vi skreddersyr gjerne et 
eget opplegg for deg og din salong.

Farris Bad 27.-29. MARS 2020

Priser

Dobbeltrom 2 netter:  5590,- pr. pers.
Enkeltrom 2 netter: 6690,- pr. pers.
Dobbeltrom kun lørdag: 4390,- pr. pers.
Enkeltrom kun lørdag: 4990,- pr. pers.

2 dager, u/overnatting, med lunsj begge dager, 
samt 3-retters middag lørdag:  2790,- pr. pers.

Påmeldingsfrist
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> Prisene gjelder fullpensjon med bla. 3-retters middag, frokost og 
     lunsj, inngang til spa, samt alle aktiviteter i regi av ICON Hairspa.
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lagersalg
Vi inviterer til stort lagersalg på vårt lager i Larvik for deltakere ved vår inspirasjonshelg på 
Farris Bad. Vi tilbyr 20 % rabatt på hele vårt sortiment, og opptil 80 % rabatt på 
diverse varer og også enkelte møbler. Her vil du kunne handle det du trenger til en 
helt unik pris. 

Lagersalget holdes søndag 29. mars, og det vil bli ordnet skyss til og fra hotellet for de som 
ønsker det. For reisende vil det også selvfølgelig være muligheter for å få varene tilsendt. 

For spørsmål og påmelding, kontakt Hege Hyltén på hegeh@iconhairspa.no eller 90 93 87 41.
NB! Begrenset antall plasser!

V I  G L E D E R  O S S  T I L  Å  S E  D E R E !
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Epost: post@iconhairspa.no
Hegdalringen 19, 3261 LARVIK

www.iconhairspa.no

Ved benyttelse av kampanjetilbud gjelder ikke evt. andre rabatter eller innbytte.
Tilbudet gjelder frem til 1.1.20 om ikke annet er spesifisert, eller så langt lageret rekker.

Se hele vårt varesortiment på iconhairspa.no
Ønsker du vår nye produktkatalog? Ta kontakt.


