Hey You!
Heb jij altijd al een keer willen ervaren hoe het is om je
haar te laten kleuren (en knippen) bij één van onze The
Color Salons? No worries, we got your back!
Om je kennis te laten maken met onze
haarkleurbehandelingen geven wij je
eenmalig 20% korting* op jouw allereerste
kleurbehandeling naar keuze
bij één van onze the Color salons.
Wat moet je doen?
Hit de ‘follow’ knop @thecolorsalons op instagram
en laat deze voucher zien voor jouw afspraak.

Elke nieuwe klant van The Color krijgt eerst een
adviesgesprek alvorens wij de definitieve behandeling
inplannen. Zo weten wij helemaal wie jij bent, wat je
zoekt en geven onze Color Specialisten jou hun beste
advies. Een adviesgesprek en/of behandeling plan
je eenvoudig door direct contact te zoeken via het
Whatsapp nummer van een The Color salon naar keuze.
*Let op deze korting geldt alleen voor klanten die nog nooit een
afspraak hebben gehad bij een The Color salon (alle locaties). De actie
geldt niet in de maand december, op onze cadeaubonnen, producten
en knip behandelingen. Ook kan deze korting niet gebruikt worden in
combinatie met andere acties en is niet in te wisselen voor geld.
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Hey you!
Have you always wanted to experience what it is to color
(or cut) your hair at one of our The Color salons? No
worries, we got your back!
To introduce you with our haircolor treatments,
we give you a
one-time 20% discount * on your first
color treatment of choice
at any of our The Color salons.
What to do?
Hit the “follow” button @thecolorsalons on instagram
and show this voucher before your appointment.

Every new customer of The Color gets a free of charge
advice before we schedule the final treatment. So we
know who you are what you are looking for and our Color
Specialists give you the best advice.
You can easily schedule via the Whatsapp number of The
Color salon of your choice.

* Please note this discount only applies to customers who have never
had an appointment at a The Color salon (all locations). This discount
does not apply in December, on our gift vouchers, products and cut
treatments. Also this discount cannot be used in combination with other
actions and cannot be exchanged for money.

