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MOUNIR
Моунир притежава салони за красота в различни държави –
Ливан, Египет, Ирак и Катар. Те са изпълнени с мода,
изкуство и креативна среда, които карат клиентите му да се
чувстват комфортно. Моунир е популярен сред жените в
Ливан с това, че работи бързо и прави ефектни прически,
както с къса, така и с дълга коса. Преди няколко месеца той
разкри във видео клип как се създава невероятно къса
прическа боб от много дълга коса за по – малко от минута, а
именно за 59 секунди. Най – известният му салон е в Бейрут,
Ливан. Цените в салоните му не са никак ниски.





ДВОРЕЦЪТ DEL BENE SERENELLI

Известният фризьорски стилист Росано Ферети упражнява
дейността си в Двореца ,,Del Bene Serenelli“ от 15-ти век,
който се намира във Верона, Италия. Собственик е на верига
от 19 салона в цял свят. Чакащите клиенти се настаняват в
цветен салон на първия етаж на чаша чай, а когато редът им
дойде се качват на втория, където работи майсторът. Едно
подстригване при него струва 1000 долара. Ферети е
световно известен сред заможните клиенти със своите
уникални умения.





SALON DE COIFFEUR

Салонът на Дейвид Малет се намира в Париж и се казва Salon
de Coiffeur. Клиентите могат да влязат само по предварителна
уговорка и обикновено има три седмици период на чакане за
услугите на Малет. Подстригване или прическа в салона му
струва 200 евро. Сред известните му клиенти са Даян Кругер,
Никълъс Кейдж, Кейт Уинслет, Пенелопе Круз, Шарън Стоун и
др.





TED GIBSON SALON

Салонът на Тед Гибсън се намира в Ню Йорк и се
нарича Ted Gibson Salon. Много трудно е да си
запишете час при него. Прическата и стайлингът в
салона му може да ви струва около 950 долара. Някои
от неговите клиенти – знаменитости са: Анджелина
Джоли, Ан Хатауей, Зоуи Салдана, Ашли Грийн и Мила
Кунис.





SERGE NORMANT

Фризьорският салон на Серж Норман се нарича Serge
Normant и се намира в Ню Йорк. Клиентите му трябва да си
запишат час предварително и трябва да са готови да отделят
около 600 долара за прическа и стайлинг. Някои от по –

известните му клиенти включват Джулия Робъртс, Сара
Джесика Паркър, Дженифър Конъли, Рейчъл Вайс и Гуинет
Полтроу. Супермодели като Жизел Бюндхен, Миранда Кер и
Кристи Търлингтън също са чести клиенти.





BYRON & TRACEY

Салонът на Трейси Кънингам се намира в Бевърли Хилс,
Калифорния и се нарича Byron & Tracey. Клиентите
трябва да запишат час предварително и трябва да са
готови да платят за различните услуги до 325
долара. Някои от по – известните клиенти на салона
са: Дженифър Лопес, Камерън Диас, Дрю Баримор, Ема
Стоун, и Ейми Адамс.



ANDY LECOMPTE SALON

Анди Лекомпт притежава фризьорски салон на име
Andy LeCompte Salon и се намира в Лос Анджелис.
Клиентите трябва да резервират своя час в салона
преди да дойдат и трябва да са готови да платят около
500 долара за прическа. Някои от по – известните му
клиенти включват известни личности като: Рийз
Уидърспуун, Кейти Холмс, Меган Фокс и Деми Мур.
Пенелопе Крус също посещава салона, както и пеещата
суперзвезда Мадона.





Благодаря Ви за вниманието!


