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Van donker bruin naar metaal blond/grijs en dan weer rood:
het staat DJ en zangeres Roxeanne Hazes allemaal. Wij zijn
ontzettend trots dat de afstand Amsterdam – Rotterdam totaal
geen rol blijkt te spelen. De ontspannen sfeer en constante
kwaliteit hebben aantrekkingskracht voor diegenen die een
uitstekend advies en mooi haar belangrijk vinden.

Fotografie: Jim Hoogendorp

ROTTERDAM’S BEST
Het statige Hulstkamp
Gebouw was het centrum
van de mode aan de
Maas. De gasten werden
getrakteerd op een damesen herenmodeshow van
Marc Cain, Oger en Coccinelle
voor de jongste fashionista’s.
Van de Assem’s prachtige
schoenen en top juwelen van
Schaap & Citroen brachten
glamour in de show!

Fotograaf: Philip Long-Joy

GLAMOUR

Er zijn van die locaties
waar het wel heel
aangenaam is om te
werken. Hotel du CapEden-Roc in Cap d’
Antibes is zo’n plek .
Hedwich vloog mee
met topfotograaf
Alfons van Pelt om
make-up en haar te
verzorgen voor het
luxe Franse badmode
merk ‘’Huit’’.

Grand Salon’s team mocht
het haar en de make-up
van de modellen verzorgen,
waardoor een prachtige show
is ontstaan.

POWER WOMEN

Neem de agenda van Quinty Trustfull, Anouk Smulders, Kristina Bozilovic, Nicolette
van Dam, Sylvana Simons, Victoria Koblenko, Vivian Slingerland en zorg ervoor dat
zowel Olcay Gülsen, Touriya
Vaughn-Haoud als Yfke
Sturm op tijd landen vanuit
LA, New York en London...
dan ben je gegarandeerd van
een fantastische cover.
20 jaar Talkies!

Fotograaf: Otto van den Toorn

Trots! Dat is hoe ik me
voelde toen ik het telefoontje
ontving dat het Grand Salon
team in samenwerking met
Farouk Systems het haar
mocht verzorgen voor de
fotoshoot, vertelt Hedwich
enthousiast.

GRAND SALON

Grand Salon ademt mode en heeft een
verfijnde smaak voor trends. Een balans
tussen creativiteit, technische beheersing
en goede communicatie vormen de basis
voor een prachtig eindresultaat. Blond
tinten met een exclusieve mengeling van
warmen en koude tinten, ultra moderne
platina kleur of natuurlijke bruin tinten...
onze kleurspecialisten maken het waar !
Passend bij de coupe. Haarverlenging en
-verdikking wordt aangebracht met top
kwaliteit haar dat in geen enkele winkel
in Nederland te verkrijgen is. Tijdens een
intake gesprek komen uw wensen en
onze mogelijkheden bij elkaar.
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