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

Haarstyling.
DAMES
Wassen/knippen/drogen

€ 29,50

Wassen/knippen/föhnen

€ 39,50

Wassen/föhnen

€ 27,50

Krullen

€ 35,00

Pony

€ 10,00

Opsteken

€ 60,00

Studenten wassen/knippen/drogen

€ 22,50

Meisjes 0 t/m 10 jaar

€ 15,00

HEREN
Wassen/knippen/drogen

€ 25,00

Studenten wassen/knippen/drogen

€ 22,50

Jongens 0 t/m 10 jaar

€ 15,00

Kleuren.
Highlights scalp, vanaf

€ 42,50

Highlights full head

€ 96,50

Balayage, vanaf

€ 80,00

Uitgroei kleuren

€ 35,00

Egale kleur, vanaf
Keratine treatment

€ 45,00
vanaf € 50,00

Speciale keratine treatment in de vorm van een
shampoo. De vloeistof is geformuleerd uit
organische zuren, met gladmakende
ingrediënten en vloeibaar goud om het haar
van binnen uit gladder, rustiger en minder
krullend te maken. De kleine micro
gekristalliseerde moleculen van de organische
zuren zijn in staat om de cuticula binnen te
dringen tot in de kern van de cortex. Met
behulp van warmte zijn de moleculen in staat
zich te verbinden met vloeibare keratine.
Door het haar te behandelen met een stijltang
en eventueel nog te föhnen wordt het haar
glad, glanzend en handelbaar. Het haar is
vervolgens heel eenvoudig glad te houden door
thuis met een föhn-borstel of stijltang na te
behandelen.

Bruidskapsel, incl. 1x proef, vanaf

€ 160,00

Bruids make-up

€ 75,00

Avond make-up

€ 45,00

Diversen.
CND Shellac

€ 25,00

Wimper lifting

€ 45,00

Wenkbrauwen epileren

€ 10,00

Wenkbrauwen verven

€ 10,00

Wenkbrauwen verven & epileren

€ 19,50

Masker
Luxe haarmasker naar behoefte van uw haar.

€ 5,00

Tribond.
Herstelt intensief beschadigde haarstructuren
tot wel 90%, bouwt driedimensionale bonds in
de haarstructuur, het haar is 10x sterker bij
gebruik in combinatie met de juiste verzorging,
herstelt de binnen- en buitenstructuur van het
haar tot 60 dagen.

Tribond repair boosters, 30 minuten

€ 25,00

Afhankelijk van haartype voor fijn, dik,
beschadigd haar.

Tribond deep treatment met knippen

€ 45,00

& drogen, 60 minuten
Maak kennis met de nieuwe, intensief
verzorgende maskers met natuurlijke
ingrediënten waaronder kamille, orchidee en
Aloë vera voor een totale haartransformatie.
Voor weerbarstig, gekleurd en droog haar.
De behandeling bestaat uit:
- Persoonlijk advies
- Wassen
- Knippen
- Extra boost
- Stoomkap

Tribond deep treatment met knippen,
föhnen & extra boost, 60 minuten
Herstelt intensief beschadigde haartructuren
tot wel 90%, bouwt driedimensionale bonds in
de haarstructuur, het haar is 10x sterker bij
gebruik in combinatie met de juiste verzorging,
herstelt de binnen- en buitenstructuur van het
haar tot 60 dagen.
De behandeling bestaat uit:
- Persoonlijk advies
- Wassen
- Hoofdmassage
- Knippen
- Extra boost
- Stoomkap
- Handmassage
- Föhnen

€ 69,00

Haarbotox.
Haarbotox maakt beschadigd-, verouderd-,
futloos- en dun haar weer sterk en
veerkrachtig. De botox geeft oude haarvezels
een boost en bestrijdt poreus haar. Het haar
wordt hierdoor direct voelbaar voller en
compacter. Verder wordt het haar
buitengewoon glanzend en zacht. De
botanische ingrediënten herstellen het haar tot
in de kern en geven het haar veerkracht en
elasticiteit. Dankzij de combinatie van
vloeibaar goud en salicylzuur krijgt het haar
een boost aan volume en dat willen we toch
allemaal!

vanaf € 50,00

Anti-frizz treatment.
Voor klanten met normaal- tot droog haar dat
sterk pluist, dof en vochtgevoelig is.
Eindresultaat; pluisvrij, glanzend en
handelbaar haar, dat vochtbestendig is.

vanaf € 35,00

