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Nu finns det uppdaterade tider på Bokadirekt som är det första stället jag 
vill be er titta på när ni vill ha en tid, vill du boka gör så här; 
  
Gå till www.harinspiration.se och klicka på den gröna Bokadirekt 
knappen. 
  
Se sedan till att du är inne på Carina och leta sedan upp vilken 
behandling du vill ha. 
  
Priserna kan vara andra än dom du är van vid på sidan, då vi är fler som 
har samma behandlingar på Bokadirekt, 
men inga priser har ändrats, så det är fortfarande samma fördelaktiga 
priser på färgning och annat som det varit tidigare. 
  
Nytt är dock att vi endast tar kortbetalning, alltså ingen kontanthantering 
längre pga 
bankernas begränsningar. 
  
Skulle det vara så att du inte hittar någon tid som passar så kan du alltid 
prova att ringa tel. 08-660 63 30 och se 
om det finns något återbud, men jag försöker hela tiden hålla tiderna 
aktuella på Bokadirekt, så 
långt det är möjligt. 
  
OBS! Vi har ingått ett samarbete med Klarna och i första hand för dig 
som vill dela upp din betalning på löshår. Om du får upp ett meddelande 
att du ska förskottsbetala eller att din tid försvinner om du inte gör det, 
så ska du bortse från detta meddelande, vi diskuterar detta just nu med 
Klarna för att få bort denna missvisande information. 
  

Vill börja med att be om ursäkt för att det 
har varit begränsat med tider under 
sommaren och nu in på hösten, men det är 
två händelser som ligger till grund för det, 
dels ni kunder som blivit så många fler som 
vill ha renare produkter i era kroppar och 
hår och dels för mitt bröllop som gick av 
stapeln i september och där många av 
gästerna bokade tider i samband med det. 
	  



Aktuellt! 
  
• Färgning ”Naturbaserad” Pris: 850 kr (boka tid på Bokadirekt, 

nu finns alla tider för 2016 uppdaterade) 
  
• Löshår ”Hairtalk” så fantastiskt enkelt både att sätta i och 

ta ur och framförallt skonsamt! 
Hör av dig för konsultation! 
  
• Hårkur för dig med Psoriasis, håravfall, torr/kliande 

hårbotten m.m. Pris 380 kr (gäller hela okt/nov) 
-          Nu helt nya behandlingsprodukter från Q for Skin och O Way ingår  
        för eget bruk 
-          Scanning av hårbotten med micro kamera 
-          Klippning 
  
Ser fram emot att se dig! 
  
Carina Hansson Berg 
Hår Inspiration 
Odengatan 86, Stockholm 
08-660 63 30 
 	  


