Een diagnose en advies zijn steeds onderdeel van uw bezoek.
Het salon is speci ek gericht op dames, als colorist ben ik gespecialiseerd in kleur- en balayage behandelingen.

SERVICE
STYLING DAMES

Inclusief: Diagnose - aangepaste shampoo - verzorging - styling - drankje
NORMAAL - LANG

Verzorging + Brushing

30 - 40

Verzorging + Snit + Brushing

57 - 67

Glamour Brushing (krullen - krultang)

+5

Updo: Quick dry - opsteken / krullen

45 - 65

Make-up
Epileren wenkbrauwen
Kleuren wenkbrauwen
Snit pony droog

30
10
10
10
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EXTENSIONS Royalty Hair prijzen op aanvraag, volume of verlenging.
KERATINE BEHANDELING Jean Paul Myné prijzen op aanvraag.

MENU COLOR

ALL-IN: diagnose - verzorging - brushing - styling - drankje

Elke kleur wordt vooraf uitgebreid besproken.
Let op: alle tarieven moeten worden beschouwd als indicatief en kunnen worden gewijzigd op basis
van de duur, haarlengte en de complexiteit van de dienst die u wordt aangeboden.
Heeft u nooit eerder gekleurd dan raden we een allergietest aan 24u voor de behandeling.
U spaart mee voor een GRATIS Redken Shampoo of een Me-Time verzorging bij 7 MENU behandelingen!
richtprijzen

MENU GLOSS + SNIT
100 - 110
MENU GLOSS
73 - 83
Een gloss behandeling brengt je haar weer helemaal tot leven.
Geschikt voor blond haar om ondertonen zoals geel en oranje te neutraliseren.
Maar ook voor brunettes en rood tinten om weer karakter en glans aan je haar te geven.
MENU COLOR & GLOSS + SNIT
MENU COLOR & GLOSS
Je hebt een volledige kleur en je wil je uitgroei bijwerken,
de lengtes opfrissen & het geheel meer glans geven.

115 - 125
90 - 100

BASIC COLOR + SNIT
BASIC COLOR
Je hebt een volledige kleur en je wil enkel je uitgroei bijwerken (45gr.).

105 - 115
80 - 90

MENU SUN KISSED / FACE FRAME + SNIT
125 - 135
MENU SUN KISSED / FACE FRAME
100 - 110
Sun kissed geeft een jne natuurlijke balayage, alsof de zon je haren zacht heeft verlicht.
De face frame techniek gaat je gezicht laten spreken! Ideaal om je balayage op te frissen.
Wordt afgewerkt met een gloss toner en diepgaande verzorging.
MENU BALAYAGE + SNIT
135 - 170
MENU BALAYAGE
110 - 145
Je hebt al blonde lokken of highlights en wil deze bijwerken. Er kan indien gewenst ook wat meer diepte
en schakering in het het haar gebracht worden door de toevoeging van lowlights of een shadowroot. Na
de balayage wordt er een gloss toegepast voor extra glans en persoonlijke kleurtouch. Afgewerkt met een
diepgaande verzorging. *Prijs aangepast aan de complexiteit van de behandeling, haarlengte en toning.
MENU BLEACH & TONE + SNIT
125 - 140
MENU BLEACH & TONE
100 - 115
De uitgroei wordt zacht verhelderd, nadien zal er een kleurtoner over het geheel worden toegepast en
afgesloten met een diepgaande verzorging.
Ombre / free hand / speciale technieken / full bleach / kleurcorrecties …. prijzen op aan vraag.
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ME-TIME VERZORGING 🥂
Laat je onderdompelen in LUXE en geniet van onze high quality hair treatments,
tijdens een heerlijke hoofdmassage. Inclusief glaasje cava of verwenkof e.
Diepgaande verzorging
+ 15
Redken ABC treatment
+ 20/+25
+ Infrarood warmte

+30/+35

