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        Farbowanie włosów – Haare färben 

                            Chciałabym zafarbować włosy, czy w tym tygodniu 

                   ma Pani jakiś wolny termin? – Ich würde gerne meine

                             Haare färben, haben Sie noch einen freien Termin in diese Woche?

      Może pofarbować mi Pani odrosty – Können Sie mir den Ansatz färben? 

      Proszę o przefarbowanie włosów na blond. Czy da radę to Pani zrobić? –   

                    Ich bitte Sie,  meine Haare blond zu färben. Werden Sie es schaffen?  

           Niestety przy jednej wizycie nie da się z czarnych włosów zrobić blondu bez

           ich zniszczenia. Lepiej rozłożyć to na kilka wizyt – Leider ist es bei einem 

         Besuch unmöglich, von schwarzen Haaren  auf Blond zu kommen, ohne sie zu zerstören.

                                     Es ist besser, es für ein paar Termine zu planen 

      Proszę o odświeżenie koloru  – Bitte erfrischen Sie bitte meine Farbe 

      Chciałabym mieć jasne pasemka na włosach – 

 Ich hätte gerne helle Strähnen auf meinen Haaren 

  Czy może mi Pani zrobić blond ombre? – 

      Können Sie mir einem blonden Ombre machen? 
S

    Oczywiście, nie widzę problemu – 

     Natürlich, ich sehe  kein Problem 

  Chciałabym przyciemnić kolor moich włosów  – 

          Ich möchte die Farbe meines Haares dunkler machen 
     s

    Proszę o zrobienie balejażu – Bitte machen Sie mir Strähnchen 

      Jestem zainteresowana przedłużaniem włosów – 

        Ich interessiere mich für Haarverlängerung 

   Może zrobić mi Pani hennę brwi i rzęs? – 

            Können Sie mir Henna auf Augenbrauen und Wimpern machen? 

        Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu –

     Natürlich es gibt kein Problem
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Farbowanie włosów – hare ferben

Chciałabym zafarbować włosy, czy w tym tygodniu ma Pani jakiś wolny termin? –

 iś wurde gerne majne hare ferben, haben zi noch ajnen frajen termin in dize woche?

Może pofarbować mi Pani odrosty – Kynen zi mija den anzac ferben? 

Proszę o przefarbowanie włosów na blond. Czy da radę to Pani zrobić? - 

 Iś bite zi, majne hare bland ferben. Werden zi es szafen?

Niestety przy jednej wizycie nie da się z czarnych włosów zrobić blondu bez ich 

zniszczenia. Lepiej rozłożyć to na kilka wizyt –  Lajder ist es baj bezuch unmykliś, 

fon szwarcen haren auf blnd cu komen, one zi cu cerszturen. 

Proszę o odświeżenie koloru – bite erfriszen zi majne farbe

Chciałabym mieć jasne pasemka na włosach - 

iś hete gerne hele sztrenśen auf majnen haren.

Czy może mi Pani zrobić blond ombre? –

 Kynen zi mija blonden ombre machen?

Oczywiście, nie widzę problemu  – naturliś, iś zyje kajn problem

Chciałabym przyciemnić kolor moich włosów –

 iś myśtedi farbe majnes hares dunkla machen

Proszę o zrobienie balejażu – bite machen zi mja sztrenśen

Jestem zainteresowana przedłużaniem włosów – iś interesire miś fyr harverlengerung

Może zrobić mi Pani hennę brwi i rzęs? – 

Kynen zi mija henna auf augenbrałen und wimpern machen?

Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu – naturliś es gibt kajn problem
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