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Tack för 40 fina år
– nu tittar vi framåt!
Salong Jacob fyller 40 år i år.
40 år…
Det känns som lång tid och ändå inte.
För även om vi flyttat runt på olika
platser, kunderna har varit många
och det hela tiden har skett olika saker,
känns inspirationen lika stark nu som då
det en gång började.

Under en stor del av salongens verksamma år har Ann-Jeanette
funnits med i bilden. Både som delägare och som aktiv i den
dagliga verksamheten.
Tillsammans har vi alltid strävat efter att utveckla rörelsen,
skapa god arbetsmiljö och värna om bra kundvård. Att vi
också har roligt på vår arbetsplats är ingen nackdel.
Vi och vår personal skrattar ofta. Och skratt smittar!
Att Salong Jacob nu kan se tillbaka på 40 år är fantastiskt.
Det är med stolthet och med glädje som vi firar vårt
jubileum.
Men det är definitivt inget avslut.
Vår målsättning är att fortsätta vara en av stadens ledande
salonger och verka för förnyelse och omhändertagande på
högsta nivå.
Vår underbara personal och våra härliga kunder gör att
det känns enormt stimulerande att sikta även mot ett 50årsjubileum om tio år till!
Den här tidningen presenterar oss och vad vi erbjuder
dig som kund och den ger också kunskaper om ditt hår och
tips om hur du ska sköta det.
Dessutom kan du vinna fina priser!
I tidningen finns kuponger på produkter som du kan lösa
in under olika perioder och som gör att du är med i utlottningen av resor, middagar e t c. Läs mer om tävlingarna på
sista sidan och hitta kupongerna inne i tidningen.
Till våra gamla och nuvarande kunder vill vi tacka för förtroendet som ni visat oss.
Till nya kunder hälsar vi välkommen in till oss på Nygatan 8
i centrala Örnsköldsvik.

✁

2 st för

199:-

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Ord. pris 316:Salong Jacob under mars-april och handla
i vår shop. Välj från Goldwells Stylingsortiment. Gäller så långt lagret räcker!

RABATTKUPONG

20%
rabatt

✁

RABATTKUPONG

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Salong Jacob under oktober och handla i vår shop.
Välj från Goldwells Stylingsortiment.
Gäller så långt lagret räcker!

Det är vi som tar hand om dig

Salong Jacob är ett team som står för kunnande,
kreativitet och god kundvård. När du är nöjd som kund,
är vi det också. Samtliga frisörer är utbildade i Sverige
och genomgår regelbundna fortbildningar både
nationellt och internationellt.

Ann-Jeanette Jacobsson

Malin Öberg

Annalena Johansson

Ann-Jeanette Jacobsson
En trotjänare som varit en del av Salong Jacob sedan 1978 och är delägare
sedan många år tillbaka. Hon beskriver
sig själv som allround och dessutom
specialiserad på peruker.
– Vi trivs bra med varandra här på
salongen. Det visar ju också det faktum
att vi haft enormt låg personalomsättning. Och att vi är ett positivt och tajt
gäng gör att kunderna trivs med att
komma hit.
Malin Öberg
Trots sin relativa ungdom är Malin både
en skicklig frisör och en duktig personkännare. Hon har förmågan att få kunden att trivas och varvar mognad med
nytänkande. Hon började på salongen
år 2001, dessförinnan gjorde hon sin
praktik här.
– Jag blev frisör för att jag tycker det
är skönt att få utlopp för min kreativitet
och att få variera mig. Genom att hela
tiden hålla mig uppdaterad om trender
och nya produkter kan jag inspirera
andra. Sen är det kul att få träffa så
många människor. Den sociala sidan av
yrket är också upplyftande.
Annalena Johansson
Innan hon blev anställd på salongen fick
hon sin utbildning här. Annalena är med
sin långa erfarenhet en mycket kunnig frisör som hela tiden vill utveckla sin teknik.
– Det är spännande varje dag att få
klippa allt ifrån barn till gamla människor.
Du lär dig något nytt hela tiden och du får
samtidigt chansen att använda det du lärt
dig för att hjälpa andra. Dessutom har vi
himla kul tillsammans på salongen.

Eva-Stina Johansson, Örnsköldsvik
– Det är snart 20 år sedan jag beställde
min första klippning här. Jag blev nöjd då
och jag är nöjd än idag. Jag får alltid ett
bra bemötande när jag kommer hit och
när jag är sugen på att byta stil på frisyren
får jag hjälp och tips. De är lyhörda för
vad jag tycker men kan också ge mig
idéer jag inte tänkt på.
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Ann Sjölund
Här har du en frisör med bred kompetens och som gillar att få utlopp för sin
formkänsla. Ann är duktig på färger och
att hitta stilar som passar kunden. Bland
det bästa hon vet är att få chansen att
förnya och förändra.
– Varje gång jag ser på TV eller går på
sta’n får jag ny inspiration. Jag snappar upp
saker här och där ideligen. Sedan är den
erfarenhet jag har en trygghet.
Gunnel Hagström
En frisör med lång yrkesbana bakom sig
och som gillar att arbeta med strukturer
och färger.
Innan hon kom till Salong Jacob drev
hon egen rörelse, men trivs med att vara
en del av en grupp som inspirerar och
stöttar varandra.
– Möten med människor och gemenskapen på arbetsplatsen är väldigt givande. Sedan är det ju ett så omväxlande
yrke, ingen dag är den andra lik. Och när
jag känner att kunden går härifrån glad
och nöjd, då känns det härligt.

Ann Sjölund

Gunnel Hagström

Liina Liilja
Liina ser många fördelar med att arbeta i
en stor salong.
– Jag lär mig mycket hela tiden och vi
får också chans att utbilda oss regelbundet. Det är bra både för oss själva och för
kunderna.
En drivkraft för Liina är att läsa av kunden
och hitta rätt personkemi, så att resultatet
blir det bästa tänkbara.
Har varit mammaledig och är tillbaka
igen i april.
Liina Liilja

Annika Carlson, Örnsköldsvik
– Jag har gått här i över tio år.
Första gången fick jag rekommendation
av en vän, nu rekommenderar jag andra
i min tur. Jag uppskattar personalens goda
kundvård och deras kunskap. Det gör att
jag känner mig trygg. Jag får också bra
råd och de har produkter av hög kvalitet
i shopen.

Stan’s mest kompletta hudvårdssalong!

Störst på jeans!

NYHET!

Elos IPL-behandling
Avlägsna ytliga blodkärl och pigmentfläckar,
oönskad hårväxt, även skintightening.
• Ansikts- och kroppsbehandlingar
• AHA och kemisk peeling
• Restylane och Botox
• Kosmetisk
tatuering
• Fransar och bryn
• Permanent
hårborttagning

FRI UPPLÄGGNING VID KÖP AV JEANS

Veronica

Elin

Välkommen!

Nygatan 8, Örnsköldsvik 0660-13600

40%rabatt

✁

RABATTKUPONG

Storgatan 10, Örnsköldsvik

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Salong Jacob och handla i vår shop under
april-maj. Välj från Wellas sortiment
Graham Webb, HighHair och Lifetex.
Gäller så långt lagret räcker!

RABATTKUPONG

AVSÄNDARE, WWW.JC.SE

30%rabatt

✁

www.aromatique.nu

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Salong Jacob och handla i vår shop under
oktober. Välj från Wellas sortiment
Graham Webb, HighHair och Lifetex.
Gäller så långt lagret räcker!

Linn Jacobsson är utbildad
make up-artist och åtar sig
uppdrag via Salong Jacob.

Nina – före hon fick make up av Linn Jaco
bsson och efteråt.

Make up som ger effekt
En bra make up lyfter fram
individens bästa sidor, ger
starkare utstrålning och
förstärker personligheten.
Titta bara på bilderna
längst upp till höger.
Det är Nina före hon fick
make up av Linn Jacobsson.
Och efteråt.
Skillnaden är talande.

– Make up är så mycket, men det är viktigt
att alltid se helheten. Även fast en person är
fräckt stylad vill jag alltid att de naturliga
dragen ska finnas där, säger Linn.
Hon är utbildad make up-artist.
– Jag gick utbildningen på International
Make Up Center (Make Up Store) i Stockholm som är väldigt bra. Sedan har jag lärt
mig mer allt eftersom och i grunden finns
också ett starkt intresse för det här med
smink och styling sedan jag var liten.
Linn tar på sig uppdrag via Salong Jacob.
– Det är allt ifrån att göra en brud för ett

Anna Soini, Örnsköldsvik
– Jag hade hört talas om Salong Jacob
och att det skulle vara en bra salong. Så
jag testade och sedan har jag aldrig haft
någon anledning att gå till någon annan.
De är proffs och vet vad de gör. De använder och säljer bra produkter och de
har koll på trenderna. Det är viktigt för
mig.
6

bröllop till att lägga make up inför fester.
För att lyckas krävs bland annat bra känsla
för färger, form, uttryck och känslor. Att ta
fram det bästa ur varje individ och anpassa
allt till tillfället.
– Jag lägger stor vikt vid grunden. Det går
inte att slarva med den. Ansiktsformen har
också stor betydelse.
– Det är sammantaget små detaljer som
ska utgöra en skarp helhet.
Sådant som kan vara svårt att åstadkomma på egen hand, men som blir effektfullt i händerna på ett proffs.

Thord Karlsson, Bjästa
– Jag flyttade till kommunen 1980 och jag
har nog gått till Salong Jacob i alla fall
under 20 år. Där man trivs och får bra
service, där stannar man kvar. Här känner
jag att personalen vet hur jag vill ha det,
och de kommer med förslag som gör att
resultatet blir ännu bättre än jag hade
tänkt mig.

www.pensum.se
Storgatan 19, Örnsköldsvik
Tel 0660-55110 • Fax 0660-13110
ovik@pensum.se

BLOMAFFÄR’N LÄNGST NER PÅ STA’N
HOTELLGATAN 2, ÖRNSKÖLDSVIK

Fabriksgatan 23A, Örnsköldsvik

0660-21 16 79
ateljeannci@telia.com

– STAN’S ENDA KOMPLETTA SYBEHÖRSBUTIK –

Storgatan 3, 891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660-29 77 70

Trevlig läsning!
www.mammamia.nu
Tel 0660-147 00 • Fax 0660-135 18

Storgatan 6, Örnsköldsvik

Skortsedsv. 2, Örnsköldsvik
0660-29 59 20
Sven 29 59 24 • Christer 29 59 25

www.ababil.nu

7

Frisören som gjort en händelserik
Tio år senare skedde ytterligare en flytt,
till Nygatan 5.
Och år 2000 gjordes det senaste lokalbytet, då Salong Jacob valde att dra in på
Nygatan 8.
– Här är det ljust och rymligt.Vi trivs med
läget och vi har ökat vår omsättning. Kundkretsen består av allt ifrån förskolebarn till
90-åringar.

På något sätt var banan
utstakad redan från början.
– Mina föräldrar drev en stor
frisörsalong i Sundsvall och jag
var mycket där redan när jag
var barn, säger Lars Eric
Jacobsson.
Men ändå. I år firar hans
Salong Jacob 40 år. Det är stort.
Det har varit en lång, händelserik och spännande resa för Lars Eric Jacobsson. En resa
som präglats av hans ständiga nyfikenhet på
att testa nya saker, hans entreprenörsanda,
hans yrkesskicklighet som tagit honom till
75 olika länder och hans livsglädje.
Lars Eric är i alla avseenden en möjligheternas man.
– Jag tycker fortfarande det är lika roligt att
vara verksam i yrket och driva företag. Men
jag har avvecklat en del av mina uppdrag i
styrelser och organisationer. Jag måste ju ha
tid att spela golf, gå på hockey och umgås
med familj och vänner också, skrattar han.
För det fanns en tid då han reste 180225 dagar om året.
– Men för mig har alltid Örnsköldsvik
varit ett andningshål, en oas där jag kunnat
vila och hämta krafter och vara med trevliga människor. Jag trivs enormt bra här på
alla sätt.
– Sedan är jag positiv till det som sker här,
både i stadskärnan, allt som byggs och utvecklingen i kommunen i stort.
– Det finns ett driv som jag gillar hos både
beslutsfattare och folk. På bara tio år har
Örnsköldsvik blommat upp. Det är verkligen inspirerande att bo här och att vara
verksam som egen företagare när det är
sådant go, säger Lars Eric.
Född och uppvuxen i Sundsvall tog han
alltså sina första steg i föräldrarnas salong.
De startade den på 50-talet och hade som
mest 17 anställda.
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Tidig med mycket

Lars Eric Jacobsson. I år firar han 40 år
som egen företagare i branschen.

– Den låg på Torggatan 3. Jacobssons
Damsalonger hette den. Jag gjorde små
sysslor där, serverade kaffe och tog intryck.

Snabba ryck
Efter lumpen tog Lars Eric anställning som
demonstratör på ett leverantörsföretag
som då hette Catzy. Han hamnade i Helsingborg och reste på hela Sverige.
– Två år senare, 1968, tog jag över mina
föräldrars salong i Sundsvall. Jag hade en
vision om att etablera mig hela vägen upp
till Luleå.
Men det blev aldrig så. Det blev i stället
en satsning i Örnsköldsvik. Där han alltså är
kvar än idag.
– För att göra en lång historia kort: jag fick
erbjudande om en lokal i Själevad. Jag beslutade mig för att flytta dig och dra igång.
Det var snabba ryck, skrattar han.
1970 flyttade sedan Lars Eric in till stan, till
Bergsgatan 16. På två år hade rörelsen växt
markant.

Lars Eric har varit tidig med mycket. Han var
med om att utveckla det första administrativa datorprogrammet för branschen och
det är länge sedan hans kunder gavs möjlighet att boka tid på salongen via Internet.
– Jag har haft uppdrag som internationell
frisyrdesigner och varit kursledare för branschens största utbildningsföretag, jag har
varit ordförande i Sveriges Frisörföretagare,
suttit i Moderådet och jag har och har haft
även andra styrelseuppdrag. Sedan har jag
haft förmånen att få jobba med Barnens
Dag här i stan tillsammans med P-G Forslund, en av mina bästa vänner. Vi är i allra
högsta grad med fortfarande.
63 år ung är Lars Eric Jacobsson full av
energi.
Det finns fortfarande länder kvar att besöka, golfhandicapet ska ned och Salong
Jacob, som drivs av honom själv och hustrun
Ann-Jeanette, har nya jubileum framför sig.
– Jag håller inte samma tempo som för
tio-femton år sedan men än är det fart på
gubben, skrattar han. Och att få jobba tillsammans med en så underbar personal
och träffa så många intressanta människor
varje dag, gör att det inte går att vara annat
än levnadsglad och få uppslag till nya idéer.
En policy han alltid haft är att ge sin personal chans till inspiration och vidareutbildning.
– Det är viktigt att vi har ett stort kunnande och engagerad personal. Och det
kan jag säga, att det har vi verkligen.Vi är ett
gäng som trivs tillsammans och har roligt på
arbetsplatsen. När vi ler mot våra kunder
kommer det från hjärtat, säger Lars Eric.

yrkesresa – och än är den inte slut
bruari 1997
Klipp ur ÖA 10 fe

Klipp ur ÖA 16 februari 1970

SCHAMPO
500 ml

50:rabatt

✁

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Salong Jacob under mars-april och handla
Loreals expertschampo, 500 ml, med 50:- rabatt.

Gäller så långt lagret räcker!

RABATTKUPONG

20%
rabatt

✁

RABATTKUPONG

Klipp ut och ta med kupongen till oss på
Salong Jacob under september och köp
Loreals herrserie med 20% rabatt.
Gäller så långt lagret räcker!
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Show, glamour och nya trender
Lars Eric Jacobsson och Salong Jacob var en av de drivande
bakom den succéartade showen på Folkets Park i slutet av
februari. Över 150 modeller visade trendiga frisyrer, mode och
smink inför en fullsatt lokal.
Det var flera företag som samarbetade och åstadkom en
mycket professionell afton som både inspirerade och underhöll.
Här är ett collage av bilder från showen, tagna av fotografen
Tommy Sjölund.
Ett stort tack för sminkningen till Linn Jacobsson och Aromatique.
10

✁

Vårens hetaste frisyrtrender

RABATTKUPONG

Klipp ut och ta med kupongen till oss på Salong Jacob under juni
och handla i vår shop. Välj från Schwarzkopf sortiment.
Köp 1 OSiS stylingprodukt och få 1 GRATIS. Gäller så långt lagret räcker!

21

köp
betala för

Hallå där!

CLAES JOHAN LARSSON, Creative Director på byrån Initiativ och galareporter på P4 som gjort Melodifestivalen i radio i stort sett utan avbrott
sedan början av 90-talet. Vad fascinerar mest med Melodifestivalen?
– Det är ett skojigt format och för mig är schlager ett väldigt vitt
begrepp. En schlager är en låt som sätter sig, oavsett genre.Vi ska inte vara
så konservativa för schlager som begrepp tycker jag. Melodifestivalen
som den är upplagd nu har många fördelar.
Du har ofta varit reporter i samband med kungliga dop, bröllop, galor och
liknande. Har det fallit sig helt naturligt?
– Jag har i grunden ett starkt intresse för ceremoniella och kulturhistoriska
företeelser, även om jag helt saknar akademisk bakgrund. Och jag är intresserad även av mode som ett fenomen, vad mode bygger på, vem som
skapar trenderna, vad de bygger på. Därför passar det mig bra.
Men du är också delägare i en eventbyrå?
– Precis. Initiativ fick förra året priset som Årets Byrå i kategorin event,
av branschtidning Resumé. Finare utmärkelse går inte att få i landet.Vi är
verksamma bland annat inom områdena Action-fusion, där vi inspirerar
våra kunder att tänja på gränserna och tänka i nya banor. Och vi gör det
både inom och utanför landets gränser.
Varför tror du Lars Eric Jacobsson och Salong Jacob lyckats så bra?
– Jag vill tro att det handlar om en genuin yrkeskunskap som bas och sedan på effektivt och aktivt
arbete och en genomtänkt personalutbildningsstrategi. Även på sådant som bra behovsanalys.
Lars Eric har koll på mycket helt enkelt och han
är lyhörd för nya intryck och idéer. Det betyder
mycket, i alla branscher.
FOTNOT: Mer information om byrån Initiativ
finns på hemsidan www.iab.se
Claes Johan Larsson

RABATTKUPONG

✁

Säsongens frisyrtrender präglas av personlighet och äkthet.
– Och för oss frisörer är det ett kul
hårmode eftersom det handlar mycket
om att använda sin teknik, säger Helené
Lindstrand, utbildningschef på Goldwell.
De manliga frisyrerna är väldigt 80-talsinspirerade med kort hår i nacken och
runt om. Uppe på ska håret dock vara
långt.
– Färgmässigt är det inget extremt
som gäller.Vi jobbar mycket med att lyfta
fram och förstärka de naturliga färgerna.
Vår egen kollektion har både inslag av
barock och romantik. Håret ska vara blankt.
Männen ska se manliga ut, men mjukt
manliga.
För kvinnorna är det också mjuka frisyrer som dominerar.
– Det finns stora likheter med 20-talets
Charlestonperiod.Vi ser inte heller här så mycket dramatiska färger
utan mest små effekter.
Pagefrisyrer har funnits i många år.
– Vi får leva med dem resten av livet, skrattar Helené, men det
som skett nu är att pagen förändrats en smula. Det är mer uppklipp page, uppgraderat i nacken. Runda, yttre designlinjer som jag
tycker är mycket snyggt. Hårmodet har något helt och rent över sig.
– Mindre lull, mer tyngdpunkt på individens personlighet.
– För kvinnor med långt hår vill vi till exempel skapa timglassilhuett, klippa så att håret följer kroppen och exponerar halsen
och axlarna ordentligt. Lyfta det kvinnliga. Jag vill påstå att det är
extremt kvinnligt hårmode i vår, säger Helené Lindstrand.

Klipp ut och ta med kupongen till oss på Salong Jacob under oktober
och handla i vår shop. Välj från Schwarzkopf sortiment. Köp 1 Bonacure
schampo och få 1 Bonacure balsam GRATIS. Gäller så långt lagret räcker!

21

köp
betala för
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Fem enkla steg:
Så tar du hand
om ditt hår
Så är ditt
hår uppbyggt

HÅRVÅRD I TIDEN. På bilden syns frisyrmodellen Laura som representant för
Mineral Splendour, en av fyra frisyrtrender i årets Trend Vision-kampanj från Wella.

Toppa med jämna mellanrum. Att bara klippa
för längdens skull är inget alternativ för den
som vill undvika kluvna hårtoppar.
Tvätta inte för ofta. Faktum är att överdrivet
tvättande torkar ut håret och dessutom gör
att fettproduktionen ökar. Mer än två, tre
tvättar per vecka är inte att rekommendera.

Håll huvudet varmt . När huvudet blir kallt
sjunker blodcirkulationen, något som hämmar återväxten och gör att håret lättare faller av.
Varning för fruset hår. Att gå ut med fuktigt
eller blött hår om vintern är bland det värsta
man kan utsätta sitt hår för.

Handdukstorka. Hårtorken bör helst bara
plockas fram i undantagsfall, då håret mår betydligt bättre av att få självtorka.

Nästan hela människokro
ppen är
täckt av hår. Läpparna,
handflatorna och fotsulorna är vår
a enda
hår lösa kroppsdelar.
Totalt har varje människa näs
tan
fem miljoner hårrötter, som
tillsammans producerar all vår
kroppsbehåring.
På kroppen förekommer
två
typer av hår.
Dels det tjockare terminalh
året
som utgör bland annat hu
vudhår
och skägg, dels de finare,
oftast
osynliga vellushåret.
Hårceller na binds samma
n av
aminosyr an cystin som
är orsaken till att hår strån inte lös
es upp
i vatten – tur det för alla
oss som
gärna tvättar håret då oc
h då.

”Ett jubileum för en sann entreprenör”
En driven entreprenör med ett längre
uppdrag. Han kanske får mycdygn än vanligt folk, och en fullkomligt
ket gjort på sommaren när
usel travexpert. Där har vi Lars Eric
solen aldrig går ner där uppe?
Jacobsson i ett nötskal. Åtminstone
skrattar Waller.
om vi får tro vännen och samarbetsHan tillägger:
partnern P-O Waller från leveran– Sedan får man absolut inte
törsföretaget Wella.
glömma bort Ann-Jeanette
Genom Frisörföretagarna har Waller
som gör ett fantastiskt jobb
känt Lars Eric i över 15 år, och bepå salongen. Det är mycket tack
skriver honom som en ”sann entrevare henne som timmarna
prenör”.
räcker till, trots allt. Salong
la.
Wel
ler,
P-O Wal
– Det som förvånar mest är hur han
Jacob vore inte Salong
bär sig åt för att få tiden att räcka till. Det är
Jacob utan Ann-Jeanette.
salongen och Frisörföretagarna, och så
Det märks när Waller berättar att han har
Barnens Dag och golftävlingar och styrelse- kommit paret Jacobsson nära genom åren.
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Vid sidan av en och annan golfrunda brukar det bli en eller ett par travmiddagar på
Solvalla varje år.
En riktigt usel affär, enligt Waller.
–Vi brukar satsa ett par hundralappar per
man och har aldrig fått tillbaka ett öre!
– Du kan skriva att hade Lars Eric skött
salongen lika illa som han tippar trav så hade
den varit nedlagd redan för 20 år sedan…
(skratt).
Någon nedläggning är det nu inte tal om
– i stället ett stiligt 40-årsjubileum.
– De åren är ju en liten manifestation i sig.
Det är inte ofta jag har fått förmånen att fira
en sådan sak i branschen, säger P-O Waller.

Tjänster & utbud
I en trivsam miljö tar vi hand om dig och sätter dig och
dina behov i centrum. Vårt kunnande och våra högklassiga produkter gör att du kan koppla av och bli
nöjd med resultatet!
Vi utför klippning för damer, herrar och barn.
Vi permanentar, volymbehandlar, färgar och lägger
slingor.
Vill du ha hjälp med make up, håruppsättning och brudklädsel inför bröllop eller vill du helt enkelt byta stil?
Då är Salong Jacob ett bra val!

Besök vår hemsida www.salongjacob.se för aktuell
prislista m m.
Du vet väl att du också kan boka tid via Internet?
Då kan du själv hitta en tid som passar dig och välja vilken frisör du vill.
Traditionell telefonbokning görs på 0660-190 17.
I vår shop hittar du också marknadens ledande hårvårdsprodukter. Du får expertråd om vilka som passar bäst för just ditt hår.

!
s
s
o
l
l
i
t
n
e
m
Välkom

ÖPPETTIDER: Måndag, onsdag, fredag kl 8-17 • Tisdag, torsdag kl 8-19 • Lördag kl 9-14 • Söndag STÄNGT
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Nytt hår när du förlorat ditt eget
Håret är en naturlig del av
kroppen. Fast för många är
det inte så självklart.
Vid sjukdom och medicinsk
behandling kan håravfall bli
följden. Men det finns hjälp
att få.
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Ann-Jeanette Jacobsson har specialiserat sig
på peruker. Hennes utbildning och kunskaper på området gör att hon tar hand om
dem som t ex fått remiss från läkare för att
få prova ut peruk.
– Det finns dem som tycker det är fruktansvärt jobbigt att tappa håret. Det blir en
mental belastning när redan den fysiska är
tillräcklig. Då är det skönt att kunna erbjuda
produkter och metoder som gör att den
som drabbats kan få nytt hår, säger hon.

som drabbades av håravfall när hon bara
var 13 år. Det är ett konsthårfiber som till
både känsla och struktur är mycket lika vanligt hår.
– Det tål hög värme, och det gör inte
andra syntetfiber. Det går alltså både att
basta och sola i det. Du kan också tvätta det
ofta och bada i havet eller i pool utan att
det förlorar sin färg. Cyberhair är en nyhet
som blivit mycket populär.

Populär nyhet

Diskret miljö

Idag finns flera leverantörer av peruker
och löshår på marknaden, med olika egenskaper.
– Dem som kommer hit via landstinget
kan välja mellan äkta hår, syntetfiber och en
ny produkt som heter Cyberhair. Eftersom
äkta hår är en bristvara och kommer att
förbli det, är det bra att det kommit fullvärdiga ersättare, säger Ann-Jeanette.
Cyberhair är ett amerikanskt patent, utvecklat av en kvinna vid namn Amy Gibson

Ann-Jeanette är noga med att betona att
alla som kommer till henne för rådgivning
eller utprovning kan räkna med fullständig
diskretion.
– Det är viktigt att kunderna känner sig
trygga och lugna. För somliga är det inget
känsligt men för andra kan det vara förenat
med obehag att söka ersättning för sitt eget
förlorade hår. Därför tar vi emot alla i en
avskild miljö.

”Lars Eric trodde på mig
innan jag själv gjorde det”
Anna Forslunds karriär startade på Salong Jacob
Lars Eric Jacobsson beskriver henne som
– Där visade Lars-Eric att han hade förUnder 40 år är det många
en otroligt entusiasmerande person.
troende för mig. Det betydde mycket. Han
frisörhänder som har hunnit
– Han inspirerade mig, pushade på, tog såg att jag var mogen och det var ett sätt av
med mig till frisyrtävlingar. Han fick mig helt honom att få mig att förstå det själv också.
verka i Salong Jacobs lokaler.
Två av dem tillhör Anna Forslund. enkelt att våga lite mer.
Inspirerande miljö
– Lars-Eric var den som
Bara att ta över
Sedan 1999 arbetar Anna i Stockholm, där
Anna
berättar
om
när
hon
var
ny
på
sahon hyr en stol på Björn Axén-salongen.
öppnade dörren för mig, säger
longen, och Lars Eric en dag vid lunchtid
jag både med make up och
hon om sin gamla arbetsgivare. försvann ur salongen med orden ”Anna, jag hår.– ViHärärjobbar
över 25 stycken här, så det är en

✁

RABATTKUPONG

Klipp ut och ta med kupongen till oss på Salong Jacob under juni
och handla i vår shop. Välj från System Professionals sortiment.
Köp 1 mousse och få 1 spray GRATIS. Gäller så långt lagret räcker!

måste iväg, du får ta min kund!”
– Jag blev livrädd. Jag hade klippt en del
släkt och vänner, men själv tyckte jag inte att
jag kunde hantera jobbet än. Just då kändes
det som om jag skulle svimma, men allt gick
bra.

2 1

köp för 190:betala för
ord pris 380:-

otroligt inspirerande miljö att jobba i.
Är det något mer du minns från tiden på
Salong Jacob?
– Vi var ett jättehärligt gäng. Jag ser tillbaka
på det som en väldigt fin tid. Det var där allt
började, säger Anna Forslund.

RABATTKUPONG

✁

Under sina första nio år i branschen, från
1990 till 1999, jobbade Anna på Salong Jacob.
– Jag började som elev där. Det var en
dröm som gick i uppfyllelse för mig. Jag hade
velat bli frisör ända sedan barnsben.

2 1

köp för 165:betala för

Klipp ut och ta med kupongen till oss på Salong Jacob under december
och handla i vår shop. Välj från System Professionals herrserie.
Köp 1 styling och få 1 schampo GRATIS. Gäller så långt lagret räcker!

ord pris 330:-
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Vi 40-års jubilerar
under hela år 2008!
Vi på

vill fira er kunder under detta år!

Det är tack vare alla er som vi, Salong Jacob, den 9 september 40-årsjubilerar! Därför har vi under
hela året fina erbjudanden med fantastiska priser/rabatter. Även tävlingar där du bl a har möjligheten att vinna en flygresa för två personer t.o.r Stockholm. Se våra leverantörsannonser inne
i tidningen med olika erbjudanden! Allt detta finns också på vår hemsida www.salongjacob.se

Den 9/9 – dagen 40:D
Kom och klipp dig hos oss den 9/9 mellan kl 13-14 för endast…
Inga förhandsbokningar gäller! Först till kvarn...

Kom in och handla i vår shop. För varje produkt du handlar får du en lottsedel och är då med i vår
månadsdragning och kan vinna fina priser.
Vill du inte klippa sönder tidningen kan du istället ta med hela den till oss eller gå in på vår hemsida
www.salongjacob.se och skriva ut den för att få ut flera rabattkuponger.
Priser att vinna är bl a: ✸ Flyg Stockholm t.o.r för 2 personer
✸ 3-rätters middag för 2 personer
✸ Produkter för 600 – 1 000 kronor
✸ Presentkort på hårvård m m
Vinstdragning kan du hitta på vår hemsida den 5:e varje månad
Välkommen in och hämta vinsten!
Nygatan 8, 891 33 Örnsköldsvik • 0660-190 17 • Fax 0660-190 55 • info@salongjacob.se

flygresa

Namn ..............................................................................................................................................................................

för 2 personer med

Adress .............................................................................................................................................................................

Höga Kusten Flyg

Tel ....................................................................................................................................................................................

✁

Vinn en

Klipp ut kupongen och ta med den till oss på Salong Jacob när du handlar i vår shop. Då är du med i dragningen av flygresan till Stockholm.

