Prijslijst.
haarstyling

*Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn per behandeling.

Haarstijling.
Wassen/knippen/drogen

€ 29,50

Wassen/knippen/föhnen

€ 39,50

Wassen/föhnen

€ 27,50

Krullen

€ 50,00

Opsteken

€ 60,00

Bruiskapsel, incl. 1x proef, vanaf

€ 160,00

Bruids make-up

€ 75,00

Avond make-up

€ 45,00

Kleuren.
Highlights scalp, vanaf

€ 42,50

Highlights full head

€ 96,50

Balayage, vanaf

€ 80,00

Uitgroei kleuren

€ 35,00

Egale kleur, vanaf

€ 45,00

Collageen boost.
Voor droog, slap en beschadigd haar. Diepe herstelbe Keratine

vanaf

boost Geschikt voor gestrest haar, na de behandeling is haarschade

€ 35,00

tot 80% verminderd en is het haar twee keer zo zacht. (u bent twee
keer zo ontspannen) - handeling, regeneert uw haar dankzij de
gecombineerde werking van twee vormen van keratine. Werking:
grondige herstelling van de interne vezelopbouw/herstel van het
haarverlies

Kinderen.
0 t/m 10 jaar

€ 15,00

Studenten

€ 25,00

Diversen.
CND Shellac

€ 25,00

Wimperextensions

€ 65,00

Wimpers opvullen

€ 25,00

Wimper permanent/krul

€ 60,00

Wenkbrauwen epileren

€ 10,00

Wenkbrauwen verven

€ 10,00

Wenkbrauwen verven & epileren

€ 19,50

Keratine boost

€ 10,00

Geschikt voor gestrest haar, na de behandeling is haarschade tot
80% verminderd en is het haar twee keer zo zacht. (u bent twee keer
zo ontspannen)

Masker

€ 5,00

Luxe haarmasker naar behoefte van uw haar

Studenten.
Wassen, knippen, drogen

€ 22,50

Krullen vanaf

€ 35,00

Pony

€ 10,00

Biolage lijn: Los behandeling

€ 25,00

Wassen, masker, stoomkap (Intensief verzorgende maskers met
natuurlijke ingrediënten waaronder kamille, orchidee en aloe vera
voor een totale haartransformatie . Verkrijgbaar voor weerbarstig,
gekleurd en droog haar)

€ 45,00

Persoonlijk advies
Wassen hoofdmassage, knippen, drogen, masker, onder de stoomkap

€ 69,00

Persoonlijk advies
Wassen, hoofdmassage, knippen, extra boost, onder de stoomkap,
heerlijke handmassage en afsluitend met föhnen

Botox (zonder naalden)

(vanaf) € 69,00

Glanzend, zachter en gezond haar. De BOTOX gel is een gel die
bestaat uit de natuurlijke proteïne BOTOX. Het haar wordt zachter
en gezonder, maar doordat BOTOX gel een natuurlijke proteïne is,
bouwt het haar tevens weer op en voedt het haar waardoor het
langere tijd sterk en gezond blijft

