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Mateusz
Mateusz doświadczony Barber, który zabłysnoł swoimi kreatywnymi męskimi fryzurami oraz
talentem muzycznym hip hop - rap. Uczestnik wielu szkoleń. Czuje się świetnie w męskich
stylizacjach i stryżeniach.

Konrad
Fryzjer męski stylista - barber

Marlena
Barber - stylista - kobieta z kreatywnym podejściem do męskich fryzur i brody.

Wiktoria
Fryzjer - stylista

Agnieszka
Profesjonalna fryzjerka oraz stylistka z wieloletnim stażem w zakresie perfekcyjnej stylizacji i
strzyżenia damskich oraz męskich włosów zgodnie z obowiązującymi najnowszymi trendami.
Uczestniczyła w wielu konkursach oraz pokazach.

Asia
Fryzjerka- stylistka, której nigdy nie schodzi uśmiech z twarzy. Asia to doświadczony ekspert z
zakresu pielęgnacji i stylizacji włosów. Doskonale doradza, zna najnowsze trendy w branży i wie, jak
ważne jest dobre samopoczucie na co dzień. Uczestniczy w licznych pokazach i szkoleniach, dzięki
którym jej warsztat staje się jeszcze lepszy. To osoba kontaktowa, która z nawet najtrudniejszych
włosów tworzy wygodne i efektowne rozwiązania.

Gosia
kosmetyczka - manicure - pedicure - zabiegi
Profesjonalistka z doświadczeniem z zakresu kosmetyki

Kinga
Manicure, przedłużanie rzęs, recepcja, sprzedaż

Nina
makijaż / ślubny,okolicznościowy,permanentny /

Szukamy fryzjerów / fryzjerek
Szukasz pracy lub chcesz coś zmienić?
Poszukujemy osób z doświadczeniem w branży fryzjerskiej. Prześlij swoje CV na piotr@she-he.pl
oferujemy szkolenia oraz b. dobre wynagrodzenie
goldwell
morocologo

Salon fryzjerski She He jest wyjątkowym miejscem, gdzie wiedza wraz z doświadczeniem
umożliwia tworzenie nowych, oryginalnych stylizacji. Salon She He jest wielokrotnym
laureatem prestiżowych konkursów. Jednak prawdziwym atutem są nagrody, jakie zdobył ze
względu na najlepszy salon w województwie świętokrzyskim oraz Kielcach.
Jeżeli planujesz wesele w Kielcach, koniecznie odwiedź salon She He. Pani Młoda będzie
mogła wybrać fryzurę z katalogu upięć ślubnych. Salon She He zajmuje się całościową
obsługą ślubną dla Pana młodego oraz świadków. Dokładamy wszelkich starań aby fryzury w
naszym salonie w Kielcach były dopracowane w najmniejszym detalu. W naszym salonie
niejednej Pani młodej zakręciła się już łezka w oku.
Oferujemy profesjonalne przedłużanie włosów. Dysponujemy kadrą specjalistów, którzy są
niezastąpieni w swojej kategorii. Na szczególną uwagę zasługuje również koloryzacja
włosów. Podczas tego zabiegu Wasze włosy zostaną profesjonalnie odżywione, a płeć
przeciwna nie przejdzie obok Was obojętnie.
Nasi fryzjerzy to sprawdzeni fachowcy, stawiający na zadowolenie i codzienny komfort
klientów. Jeżeli szukają Państwo fryzjera w Kielcach, salon She He jest propozycją dla
najbardziej wymagających. W naszym salonie wykorzystujemy profesjonalne produkty i
narzędziach, bez których precyzyjna i twórcza praca nie byłaby możliwa. W naszym salonie
znajdą Państwo producentów z całego świata.
Salon fryzjerski She He posiada kadrę wyszkolonych barberów, której nie znajdą Państwo
nigdzie indziej w Kielcach. Dział męski w tej odsłonie to prawdziwa rewelacja.
Z kolei gabinet kosmetyczny jest rozwiązaniem dla każdego, kto po ciężkim dniu w pracy
szuka spokojnego relaksu i odpoczynku. Przyjazna atmosfera, indywidualne podejście oraz

wygodne leżanki pozwolą odpocząć i nabrać energii na dalsze działania. Nasi specjaliści z
delikatnością i wiedzą pomogą w wyborze odpowiednich zabiegów, przynoszących
zaskakujące efekty. Zalicza się do nich między innymi: pedicure, manicure, makijaż czy
profesjonalne przedłużanie rzęs.
Żaden salon kosmetyczny w Kielcach nie skupia się tak bardzo na bezpieczeństwie i
stosowaniu rozwiązań sprawdzonych i używanych przez najlepsze salony na świecie. To
dlatego zabiegi wykonywane są przy pomocy specjalistycznego i certyfikowanego sprzętu.
Istotną naszej pracy jest również zachowanie odpowiedniej higieny. Dlatego odwiedzając
salon mają Państwo pewność, iż poza komfortem dostaną najwyższą jakość wykonywanych
usług. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

She-he salon fryzjersko kosmetyczny Kielce

