
juuksed

MEELDI ENDALE 

TULEMUS:
Katrin tegi juuksepikendused vastavalt Brette juukse-
tüübile, et tulemus jääks võimalikult loomulik. Pärast
juuksepikenduste tegemist värviti juuksed Davinesi
juuksevärvidega keskmise tumedusega šokolaadi värvi
ning lõigati järguliseks, et lisada liikuvust ja kohevust. 

TULEMUS:
Evelyn tegi juuksepikendused, segades kolme eri
tooni juukseid. Nii saavutati ilus ja loomulik tulemus, mis värvilt
on sarnane oma juustega. Pärast juuksepikenduste tegemist
värviti juustesse L’Oréali juuksevärviga lisaks heledamaid salke,
et anda juustele rohkem sära. Lõpuks viimistleti soengut
kuumade rullide ja lokitangidega.

Brette, 22 
PRAEGUNE SOENG:
õhukesed, üle õlgade sirged
hennaga värvitud juuksed.

SOENGUSOOV: 
“Mu juuksed on pidevast keemili-
sest töötlemisest kahjustatud ja
väga õhukesed. Soovin ilusat
moodsat soengut ning juustele
rohkem pikkust ja volüümi.”

„Mulle meeldib
mu uus soeng.

See on nii
loomulik ja

ilus!”

BRETTE
OTSUS:

„Juuksepikendused 
on nii kerged! Kui

peeglisse ei vaataks, ei
saaks arugi, et midagi
on muutunud. Mul on

väga hea meel, et
proovisin juukse-

pikendusi.”

PIRETI OTSUS:

Piret, 35
PRAEGUNE SOENG:
Praegune soeng: õhukesed, kergelt
triibutatud õlgadeni juuksed.

SOENGUSOOV: 
“Olen alati tahtnud endale
pikemaid juukseid. Kahjuks on mu
juuksed õhukesed ja nii ei ole
saanud endale pikki juukseid
lubada.”

Kas olete kunagi püüdnud ette kujutada, kuidas võiksid teile sobida juuksepikendused?
Pakkusime kahele Avenüü lugejale tasuta võimalust muuta oma soengut Euroopa
juustest valmistatud Racoon-juuksepikenduste abil. 

Juuksepikendusi paigaldasid ja soenguid tegid juuksurid Katrin Kruusma
(Katrin Kruusma stuudio) ja Evelyn Tüksammel (Casabella juuksestuudio). 

Fotod: Martin Vuks 
Meik: Anu Voolpriit (Casabella) 



Ainult Racoon kasutab kõige
kvaliteetsemat materjali –
Euroopa juukseid.  

Racoon ei kahjusta oma
juukseid. Tänu erilisele
paigaldusmeetodile ei puutu
need kuumusega kokku. 

Spetsiaalne patenteeritud
kinnitusmaterjal jätab salkude
kinnituskohad elastseks. Nii ei
hakka oma juuksed  kinnitus-
kohtadest murduma.   

Racoon on ainus juukse-
pikenduste meetod maailmas,
millele on antud rahvusvaheline
ISO 9001 kvaliteedisertifikaat. 

Modell: Marika Korolev

Modell: Jana Hallas

RACOONi
SERTIFITSEERITUD

SALONGID: 

Modell: Kerli Kõiv

MIKS VALIDA
RACOONi JUUKSE-

PIKENDUSED?

Casabella juuksestuudio
Toompuiestee 27, Tallinn, tel 661 5888 
Katrin Kruusma stuudio 
tel 564 3433 
Salong Revaalia
Tallinna mnt 8, Rakvere, tel 322 3702 
Basiilsalong
Vene 8, Tallinn,  tel 644 4220  
Ilusalong Angel
Pikk 37, Tallinn, tel 641 1142 
Norde Salon+
Norde Centrum, Lootsi 7, Tallinn, 
tel 669 8824 
Margit Meriranna juuksurisalong 
Narva mnt 7, Tallinn tel 5656 4259 

MAALETOOJA EESTIS:  

www.racooninternational.com

Juuksepikendused ja soengud:
Evelyn Tüksammel (Casabella
juuksestuudio). 
Fotod: Martin Vuks

OÜ Casabella 
Tel 661 5888 

info@casabella.ee 
www.casabella.ee  

Racooni seadmete ja materjalide
müük juuksuritele. Koolituse

edukalt läbinud juuksurid saavad
Racooni rahvusvahelise sertifikaadi.  


