HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN PARFYMERI VIOLA

GOD JUL ÖNSKAR

Nyheter hos Viola
I samband med att Parfymeri Viola
växer och blir större satsar vi ännu
mer på hårvård och hårstyling.
Oavsett om du vill unna dig lite extra lyx en vardag eller få hjälp inför
fest eller bröllop kan du, i den nya
salongen, få ditt hår tvättat, fönat,
och stylat. Som ett komplement till
Lernberger Stafsing, som är butikens främsta hårvårdsmärke, kan
vi nu även erbjuda Noir Stockholm
Hair care.

Noir Stockholm
Noir Stockholm är en salong
som grundades 2007 av creative
director Hans Nilsson och manager Ellen Eriksson. Hans Nilsson
är en internationellt erkänd hårstylist. Hans hårkreationer
används flitigt vid modevisningar
och konserter och jämförs ofta
med konst.
Visionen med Noir Stockholms
produkter är att skapa den perfekta kombinationen mellan hårvård och styling. De använder sig
av naturens råvaror i högklassiga
och moderna former. Resultatet
är en exklusiv serie med unikt
vårdande hårvårds- och stylingprodukter, som ska ge varje
enskilt behov en skräddarsydd
hårvårdsrutin.

By Terry
Terry de Gunzburg – en ikon
inom skönhetsbranschen
och skaparen av den
banbrytande, ljusreflekterande och
numera kultförklarade
concealern Touche
Éclat från Yves Sanit
Laurent. Sedan år 1998

Boss Bottled
Edt 50 ml + Deodorant stick 75 g.

595:(Värde 870:-)
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Escada Celebration N.O.W
Edp 30 ml + Bodylotion 50 ml.

465:(Värde 590:-)
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har Terry ägnat sin tid, skicklighet och fantasi åt att utveckla
det egna märket By Terry, som
Parfymeri Viola nu kan erbjuda.
Terry de Gunsberg skapar
produkter som ger en fantastisk
lyster, med hjälp av ljusreflekterande pigment, djärva färger och
rika texturer.
By Terry är ett premium-märke
och skapades för att kunna erbjuda lyxig make-up med samma
perfektion och expertis som
modevärldens haute couture och
hennes ledord är lyx, kreativitet
och modernitet.

Uppfriskande,
blommig, kvinnlig

340:Värde 565:-

Calvin Klein
Endless Euphoria
Edt 40 ml.*

Fruktig, aromatisk, energi

Skönhetsprodukterna från
By Terry är kända för att ge ett
omedelbart resultat. En av storsäljarna är Hyaluronic Hydra
Powder, som brukar kallas
”photoshop på burk”. Ett fuktgivande och transparent finishpowder, framtaget med hyaluronsyra för att dölja och minimera
porer och släta ut fina linjer.
En annan favorit är By Terrys
läppbalsam som genast ger en
mjuk och återfuktad känsla till
läpparna.
Välkomna in för att
hitta just din favorit
eller varför inte ge
bort någon av By
Terrys fantastiska
produkter i julklapp.

165:-

Värde 270:-

David Beckham
Beyond Forever
Edt 40 ml.*

Tid lös, sensuell, maskulin

110:-

Värde 185:-

David Beckham
Beyond Deodorant
stick 75 g.*
*Stjärnprodukterna erbjuds
så långt lagret räcker.
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Pris 699:-

Välkommen in!

Efter en tids ombyggnad kan vi nu äntligen säga välkommen in till Parfymeri Violas
nya hudvårdssalong och Beauty studio! Tack vare de generösa utrymmena kan
vi nu utöka våra behandlingar med bland annat hårvård/hårstyling, fillerbehandlingar samt en separat spray tanning-avdelning mm.

Fräsch, klassisk,
maskulin

299:Värde 595:-

Lacoste Essential
Edt 75 ml.*

Förförisk, självsäker, kryddig

235:Värde 390:-

Ansiktsbehandlingar

Manicure/Pedicure

Hudvårdssalongen erbjuder skräddarsydda behandlingar för alla hudtyper och för alla åldrar,
kvinnor som män.

Få en skön och avkopplande stund för dina händer
och fötter. Du kan välja manicure/pedicure med
eller utan lack.

Hårvård/Hårstyling

Nyhet: Fillerbehandlingar

I den nya salongen erbjuder Parfymeri Viola ett
större utbud när det kommer till hårvård och
hårstyling. Varför inte komma in och få en skön
hårbottenmassage, en härlig och vårdande
hårinpackning eller få hjälp att göra dig extra
fin inför en fest eller bröllop!

Therese Benson, legitimerad sjuksköterska och
auktoriserad hudterapeut, utför fillerbehandlingar hos Parfymeri Viola. Therese har ett gott
öga för estetiska behandlingar och kan hjälpa
dig som vill återskapa volym på ställen som
tappat den.

Beyoncé Heat
Edt 50 ml.*

Fruktig, aromatisk,
energi

169:-

Få en skäggkam på köpet

Tabac
Beard Oil 50 ml.*
En behaglig och lättapplicerad skäggolja som
vårdar och mjukgör ditt
skägg och mustasch.

Collistar
Mascara Infinito black +
Professional Eye pencil black.

astisk
En fantom ger ett
s
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199:(Värde 400:-)

Clinique

- Merry & Brigth Set
High Impact Mascara Black 8 ml + Pop Lip Colour &
Primer + All About Shadow Quad Compact + Quickliner
for eyes Intense Black +
Chubby Cheek + Moisture
Surge Cream 30 ml.

595:(Värde 1.309:-)

Trendiga och ungdomliga
kroppsprodukter med
fantastiska dofter

299:Värde 399:-

Spray tanning

Bröllop

Spray tanning är den mest effektiva och hälsosamma metoden att bli brun på. Vätskan som
används från Vita Liberata är 100 % fri från
alkohol och konserveringsmedel och därför
skonsam mot huden. Den innehåller antioxidanter
och vårdande ingredienser såsom grönt te och
hyaluronsyra.

Parfymeri Violas duktiga make-up artister hjälper
dig inför din stora dag med en personlig makeup samt manikyr, hårstyling och håruppsättning
om så önskas.
– Det är roligt att kunna tillmötesgå brudparets önskemål på en sådan viktig dag. Därför
åker vi naturligtvis även ut till brudparet på
plats, säger Kerstin Mehrens.

I Love… Vanity Case Set
Bath & Shower gel 500 ml,
Body Scrub 200 ml, Body
Butter 200 ml, Body
Spritzer 100 ml, Hand
cream 75 ml.*

69:-

Värde 199:-

Tiara – Divinity
Edp 50 ml.*

179:-/st
Make-up / Before after work
/ rådgivning
I butikens Beauty studio erbjuds all rådgivning
inom make-up, hårvård/hårstyling, bröllop med
mera. Det populära eventet Before after work
hålls även här.

Jean Paul
Gaultier Scandal
Edp 30 ml, 560 kr.
Edp 50 ml, 800 kr.
Bodylotion 200 ml, 310 kr.
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Värde 344:-/st

Män
För Parfymeri Viola är det viktigt att även män
känner sig välkomna. Butiken erbjuder ett brett
sortiment inom doft, hudvård, skägg- och hårvård och självklart ansiktsbehandlingar för män.

Coach
Edp 30 ml, 395 kr.
Edp 50 ml, 625 kr.
Edt 30 ml, 365 kr.
Edt 50 ml, 595 kr.

Van Gils Basic Instinct
eller Van Gils
Between Sheets
Deodorant Stick 75 ml
+ Shower Gel 150 ml.*

,
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For Men.
Lyxiglv, stiäker
Edt 40 ml. 425 kr.
sjä
Edt 60 ml. 545 kr.
Deodorant stick 75 g. 225 kr.

Det lackar mot jul
Många drömmer om att ha vackra, långa, starka och välmående
naglar. Drömmen behöver inte vara svår att uppfylla – men det finns
några saker att tänka på. Precis som med hud och hår behöver naglarna näring och återfuktning för att växa och bli starka.

Versace Bright Crystal
Edt 30 ml + Bodylotion 50 ml.
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475:-

Det finns två
viktiga produkter
som är grunden
för att få både
mer tåliga och
snyggare naglar:
En bra nagelbandsolja som
tränger ner och
reparerar en uttorkad nagel som
skivar sig, samt ett
stärkande undernagellack. Det ger
en mer härdad yta
på nageln och ett
jämnare underlag,
så att det färgade
lacket håller
bättre.
Säsongens
must-have-nagellack är bland annat

(Värde 585:-)

allt som går i metallic och i ett
färgspektrum lika brett som
regnbågen.
Isadora lanserade i våras
Chrome Nails och det är lika
stort nu som då. Kollektionen
innehåller allt du behöver för att
skapa den supertrendiga spegeloch kromeffekten hemma.

Se dina naglar som en accessoar och byt gärna färg eller
uttryck på dem dagligen eller
efter humör. Glitter, holografiska naglar, nitar, stickers
eller schabloner – det är bara
fantasin som sätter
gränserna.
Avsluta alltid
din lackning med
ett topplack för
extra glans och
hållbarhet.

Calvin Klein

Mavala Nagelvårds-kit

Obsessed Women.
Edp 50 ml + Bodylotion 100 ml.

I detta nagelvårds-kit får
du allt du behöver för att
hålla dina naglar
vackra och starka.

695:(Värde 990:-)
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Obsessed Men.
Edt 75 ml + Hair & Body Wash 100 ml.
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665:-

399:-

Clarins

Clarins

Hydra Essential N/D 50 ml, SOS Hydra Mask 15 ml,
Gentle Refiner 15 ml.

Supermoisture Balm 50 ml + Shower Gel 200 ml +
Active Hand Care 12 ml + Active Face Wash 30 ml.

(Värde 949:-)
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570:(Värde 730:-)

(Värde 750:-)

Hydration Men

ekt
Ett perf ör män
skit f
hudvård åldrar
i alla

685:(Värde 805:-)
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Vinterten!
mPåI –sAn Affair in R53.

Julklappstips

O

PERSONALEN PÅ VIOLA LISTAR SINA FAVORITER

ANNA

THERESE

Presentkort
på salongen
”Ett presentkort på salongen
är alltid en uppskattad
julklapp. Ge bort en härlig
och avkopplande ansiktsbehandling till någon du
tycker mycket om.”

KERSTIN
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X-lash Fransserum
”Detta är det bästa och mest
effektiva fransserumet jag
någonsin använt. Fransarna
blir starkare och synligt längre
inom några veckor.”

ELIN

Armani You
” En av vinterns musthave-dofter! Det är en
väldigt lättburen doft
som passar alla.
Innehåller bland annat
vanilj, ros och mysk.”

LINNEA

CAROLINE

So Intense Mascara
”Sisleys So Intense Mascara
ger den längd och volym
jag vill ha. Den är enkel
att lägga på och innehåller
även en fransnäring som
gör mina fransar starkare.”

Noir Stockholm Epic
Treat Deep Conditioner
”Hårinpackningen som är perfekt
nu i vinter, när håret är skört och
torrt. Håret blir friskare, starkare
och mer glansigt. Innehåller
bland annat arganolja och
macadamiaolja.”

TÄVLING I DECEMBER!

Vinn en stor goodiebag från L:a Bruket
– lagom till jul! Värde 1871:Tävlingen sker i butiken.

Slutdatum onsdagen den 20 december.
Vinnaren meddelas personligen, på parfymeriviola.se samt i sociala medier.

V. Vallgatan 2, Varberg I Tel. 0340-100 27 I www.parfymeriviola.se I

Violas Parfymeri & Hudvårdssalong I

@parfymeriviola @hudvardssalongviola

Reservation för feltryck.

Bioeffect Serum
”Ett fantastiskt serum som
stärker upp huden, gör huden
fastare och ger en naturlig
lyster. Jag känner verkligen
att min övriga hudvård
blir mer effektiv.”

