
På besøg i Cilles Salon 

	

Cilles salon, hvor der også er taget højde for at kørestolsbrugere nemt kan komme til frisør.	

 

Den 1. september åbnede Cecilie Holstein-Rathlou Larsen frisørsalon i sit 
barndomshjem på Nørreled 18. 

Redaktionen har været på besøg hos Cecilie til en snak om, hvordan det er at 
starte egen frisørsalon i en alder af bare 22 år. 

Cecile var spændt på, hvordan hun ville blive modtaget som frisør i sin 
barndomsby, men det er gået over al forventning, og siden åbningen af salonen 



den 1. september sidste år er det gået støt fremad med kundekredsen.		

	
I Cilles Salon er der lagt vægt på både hygge, velvære og atmosfære, og Cecilie 
kan betjene alle kundetyper. Herre-, dame- og børneklip såvel som trimming og 
barbering af skæg. 

Alle behandlinger er inkl. hårvask med dybdegående 
hovedbundsmassage. 

Under hårvasken sidder kunden behageligt i en 
afstressende massagestol. 

Hos Cecilie har man mulighed for bestille tid elektronisk 
fra sin egen computer derhjemme. Det er meget 
populært hos kunderne – og giver Cecilie mere 
arbejdsro i salonen. 

Men man er selvfølgelig også altid velkommen til at 
bestille tid på telefonen. 

 

Cecilie deltager jævnligt i kurser, for at holde sig opdateret i de nyeste trends, 
både indenfor farve og klipning. I salonen bruges italienske grønne produkter og 
farver. De er uden parabener, sulfater, formaldehyd og andre allergi- og 
kræftfremkaldende stoffer. De er lavet på naturlige milde dufte af blandt andet 
morgenfrue, lavendel, appelsin og aloe vera.  De er nikkeltestet og uden 



dyreforsøg.  

Du kan følge Cecilie på hende Facebook- og hjemmeside, hvor hun jævnligt ligger 
nyheder og tilbud op. 

I resten af januar er der f.eks. 20% rabat på hårkur behandlinger, og i februar 
20% rabat på vipper og bryn.  

Cecilie glæder sig til at byde dig velkommen i Cilles Salon. 
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