
Expertis på Instagram 
@GENTSCOM

VÄLA
042 - 450 90 25
Väla Centrum 
Helsingborg  

Vardagar 10-20
Lör 09-18
Sön 09-18

CITY
042-12 40 50

Lilla Torggatan 3 
Helsingborg

 Vardagar 07-19 
Lör 09-16
Sön 12-16

Onlinebokning
gents.se/butiker



Barberaren
Business shave (ca 30 min)    450 kr 
Klassisk rakning med rakkniv medhårs, perfekt innan ett viktigt 
möte.

Klassisk rakning (ca 45 min)    590 kr 
Klassisk rakning med rakkniv med- och mothårs för att bli riktigt 
slät om kinderna. Varma/kalla handdukar. 

Kunglig rakning (ca 75 min)    990 kr 
Klassisk rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar, 
avslappnande skalp- och nackmassage, skön och återfuktande 
ögon- och ansiktskräm, trimning av ögonbryn och öronhår samt 
rogivande handmassage.

Skägg- och Mustaschtrim (ca 15 min)  250 kr
Trimning med maskin, jämn längd över hela skägget. 

Skägg- och Mustaschtrim med 
kniv, trimmer & sax (ca 30 min)    450 kr 
Skäggtrim med styling för dig som vill behålla mer än trimmern 
tillåter. Trimning och formning av skägg med sax och trimmer, 
linjer markeras med kniv. 

Hair & Beard Fix (ca 60 min)    850 kr 
Herrklippning och business shave med rakkniv medhårs eller 
skäggtrim och styling.

Rakning Kojak-style (ca 45 min)    590 kr 
Rakning av skalp med rakkniv och varma/kalla 
handdukar.

Skäggfärgning (ca 30 min)     450 kr

Lär dig raka med kniv (ca 75 min)   1290 kr
Ta med dig far, son eller en vän och lär er raka med rakkniv. 
Priset gäller för två personer vid ett tillfälle.

Fars Special (ca 90 min)     1290 kr 
Herrklippning med hårtvätt, skalpmassage och styling. 
Klassisk rakning med rakkniv och varma/kalla handdukar. 
Avslappnande skalp- och nackmassage, skön återfuktande 
ögon- & ansiktskräm, trimning av ögonbryn och öron. 
Rogivande handmassage.

Frisören
Herrklippning      450 kr 
Styling ingår. Pensionärer, studenter och barn under 
tolv år 350 kr.

Early Bird       350 kr 
Vardagar mellan 07.00 och 10.00 kostar vår herrklippning 
endast 350 kr – inklusive morgonkaffe.

Maskinklippning     200 kr

Hårtvätt och Styling     250 kr

Hårfärgning       450 kr 
Lätt maskering av gråa hår.

Fixa ögonbrynen      250 kr 

Perfume Tasting
Ett spännande och annorlunda äventyr i dofternas magiska 
värld. Lär dig hur en parfym är uppbyggd, hur du analyserar den 
som ett proffs samt intrikata historier bakom kända parfymer 
och dess skapare. 

Ta del av en mycket annorlunda kväll i doft- och smaksinnets 
tecken med drinkar och tilltugg. Passar företaget eller kompis-
gänget. 	 	 	 	 										

               490 kr/person


