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Hva gjør du?
KOM FRISK! 
Kom ikke til oss om du føler deg dårlig eller 
har luftveissymptomer. Vi booker gjerne om 
timen din og ønsker deg hjertelig velkom-
men tilbake når du er symptomfri! 

HOLD AVSTAND!  
Folkehelseinstituttet krever trygg avstand 
mellom kundene i salongen. 

VASK HENDENE!  
Alle kunder skal vaske eller rengjøre 
hendene sine med antibac ved ankomst! 

IKKE BRUK MOBILEN! 
Mobiltelefonen er en potensiell smittekilde, 
og skal ikke brukes mens man er i salong. 
Len deg derfor tilbake og nyt en time digital 
detox! 

Hva gjør vi? 

REN SALONG
Salongen blir rengjort i henhold til Folke-
helseinstituttets anbefalinger. Det legges 
spesielt vekt på alle berøringsflater.

REN BEHANDLING
Vi følger Folkehelseinstituttets råd og vei-
ledning. Det kan være smitte av 
Covid-19 virus i hår, som kan videreføres 
til hendene. Vi anbefaler at kunde vasker 
hår i salong.  

OPPDATERT SMITTEVERN-
KUNNSKAP
Våre ansatte kurses i smittevern.

EN GOD OPPLEVELSE
Trygg salong er ikke en motsetning til fantastisk resultat!  Å være hos oss skal være en opplevelse! 
Tiden du er hos oss skal være like fantastisk som før Covid-19, og samtidig skal du være trygg. 
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