Pressemeddelelse fra ZENZ

NU ÅBNER
ZENZ PÅ
NØRREBRO

Danmarks største bæredygtige og økologiske frisørkæde åbner nyt Zenzunivers i to etager.
Når Zenz Nørrebro åbner den 1. juni, blandt lækre butikker, restauranter og barer i Guldbergsgade,
vender stifteren af Zenz Organic Hair, Anne-Sophie Skjødt Villumsen tilbage til Nørrebro, hvor hun
startede i 1999. Dengang gik Anne-Sophie mod strømmen med Zenz-konceptet, men i dag 17 år
senere passer det perfekt at åbne salon, akademi og showroom midt i et sprudlende kvarter, der er
kendt for at gå op i bæredygtighed og økologi.
Ud over topmoderne salon og lækre behandlingsrum, vil der i de nye lokaler i to etager være
showroom med undervisning fra Zenz Academy. I showroomet bliver der også mulighed for at
afholde arrangementer i samarbejde med lokale virksomheder og andre bæredygtige ildsjæle. Eller
events med fokus på sundhed, bæredygtighed og økologi, som f.eks. tøjbasar og foredrag for mødre
og gravide. Hold dig opdateret på Facebook og gennem vores nyhedsbrev.
Anne-Sophie siger selv, at ”historien om Zenz er historien om, hvordan allergi blev til akademi”. Det
er Anne-Sophies egen personlige historie og erfaringer og hendes kamp mod skadelige kemikalier
inden for frisørfaget og i vores hverdag generelt, som nu bredes ud til andre. I de nye lokaler åbner
også Zenz Academy, verdens første frisørakademi med fokus på økologi. Målet med Zenz Academy
er at udbrede kendskabet til arbejdet som grøn frisør samt at undervise i at være miljøbevidst,
økologisk og bæredygtig, og stadig levere et lækkert og tiltalende produkt.
For at fejre åbningen inviteres alle til gadefest lørdag d. 11. juni kl. 14-17. Her vil være bæredygtigt
modeshow, dj & livemusik fra L.I.G.A, goodie bags, gratis styling samt mad & drikke.
Vi glæder os til at dele det hele med jer. Vi ses i Guldbergsgade 29!
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