
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kérastase adviseur

Ik bied u mijn service aan voor dames & heren. 
Een diagnose en advies zijn steeds onderdeel van uw bezoek. 

Ik blijf me bijscholen en specialiseren om u de best mogelijke kwaliteit te bieden.

MENU STYLING
INCLUSIEF: DIAGNOSE - WASSEN - VERZORGING REDKEN / KERASTASE - DROGEN - STYLING - DRANKJE 

DAMES                                                                  

Brushing     27 
Brushing lange haren    30             
Snit + brushing    50  
Snit + brushing lange haren    53
Make-up             20
                  
CURLS

vorm snit + techniek - extra verzorging - curls brushing - serum    55   
vorm snit + techniek - chemistry shot/Masque - natuur drogen    45  
Permanent all-in vanaf           95 

FEESTELIJK & BRUIDSARRANGEMENT  prijzen op aanvraag

KERATINE BEHANDELING prijzen op aanvraag

HEREN
INCLUSIEF: DIAGNOSE - WASSEN - NASPOELEN - NEK UITSCHEREN - WENKBRAUWEN BIJWERKEN - STYLING - DRANKJE 

Snit + styling 21
Snit + modeldrogen 27
Baard +7
Color heren all-in, vanaf 60

BOYS & GIRLS  tot 18 jaar genieten 10% korting op de dames & heren tarieven

Prijzen, euro - incl. btw   - DE VOLLEDIGE PRIJSLIJST IS BESCHIKBAAR IN HET SALON - NEEM CONTACT OP INDIEN U VRAGEN HEEFT.

   

Prijzen, euro - incl. btw 

SERVICE
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Geniet tijdens je bezoek van een heerlijk kopje koffie, thee of frisdrank,
 u met een glimlach aangeboden. Breng gerust je favoriete boek mee,

om in alle rust even te genieten.

MENU COLOR    

INCLUSIEF: DIAGNOSE - VERZORGING REDKEN / KERASTASE - SNIT - BRUSHING - STYLING - DRANKJE 

// Behandeling zonder snit - €22 korting  //  Lange haren, vanaf de schouders                                                                                                                                                                                      

COLOR ALL-IN  Ammoniak vrije kleuring Chromatics / traditioneel   90      
Uitgroei kleuring (35gr.) + verzorging + snit + brushing 
COLOR ALL-IN // LANGE HAREN          93 
Uitgroei kleuring (35gr.) + verzorging + snit + brushing + stylen

EXTRA COLOR SERVICE in combinatie met uitgroei behandeling +

shades gloss / color - opfrissen haarlengtes 5
shades gloss / color - opfrissen haarlengtes // lang haar 10
Extra dosis kleur - shades per 20 gram                                  10
Ombre / free hand / meches of accenten in de kleur …  prijzen op aanvraag

MECHES - HIGHLIGHTS - BALAYAGE 

inclusief diepgaande verzorging en bonder om je haren te beschermen.     
Balayage (volledig hoofd -spatola) all-in:    100 +toner  110      
Balayage 5th Avenue       all-in: 100 +toner  110
Meches (folie) / Free hand  all-in: 105 +toner  115    
Meches (folie) / Free hand L.H all-in: 110 +toner  120 
Sunlight (bovenhoofd)         all-in:   90 +toner  100    
Micro Balayage          +10        
Bleach (45gr) & Tone (30gr) all-in:                         100                   
2x bleach (2x 45gr) & Tone (30gr)  all-in:                  120
 

* Kleurprijzen kunnen variëren, de prijzen zijn berekend op 35gr. verf, uitgroeibehandeling. Of zie (..)  Bij het toepassen van bepaalde technieken, 
   gebruik van extra verf, vooraf ontkleuren of pigmenteren zal er een meerprijs zijn. Ook wanneer je extra veel haren of lange haren hebt, kan er 
   een meerprijs worden aangerekend.  Graag wil ik vooraf een gratis prijsberekening voor u maken. 
   Wanneer je je haren voor het éérst laat kleuren raden we u aan 24u vooraf een gratis kleurtest te laten uitvoeren, om een eventuele allergische 
   reactie uit te sluiten. Vraag ernaar in het salon. Prijzen, euro - incl. btw    

ME-TIME
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MENU SALON TREATMENTS    

Fusio - Dose Transformatie 15,-                                                                              
Een gepersonaliseerde cocktail van uiterst geconcentreerde ingrediënten                      
voor een verzorging op maat en een duurzame instant transformatie.                             
Zeker aan te raden na een kleurbehandeling om je kleurintensiteit langer                       
te behouden. Er zijn 20 verschillende combinaties mogelijk: sterkte - glans -                   
voeding - anti-frizz - meer body - soeplesse - zachtheid …  duur - 5 min.         
                 

ME-TIME 20,-                                                    
Fusio - Dose Transformatie  of Treatment Mask behandeling, met                                     
uitgebreide, ontspannende hoofdmassage + glaasje cava duur - 15 min.               
 

Treatment Mask 10,-                
Voorkomt haarbreuk en haarschade, ceramide, proteïnen en                
aminozuren herstellen, beschermen en versterken het haar.
Ontdek de kracht van onze Redken - Kérastase haarmaskers - duur - 5 min.           

EEN DRANKJE WORDT U GRATIS AANGEBODEN, WENS JE EEN GLAASJE   CAVA / WIJN KAN DIT IN RUIL VOOR 1 STERRENKAARTJE  / of €3.                                                     

Gelaat
 Epileren wenkbrauwen €7  / €10
 Kleuren wenkbrauwen €7                                                            
 Make - up €20  

                                                                                                                                     IN HET SALON BIED IK U VERSCHILLENDE HIGH QUALITY SALON TREATMENTS AAN, OOK BIJ HOOFDHUIDPROBLEMEN.

 Deze “sterrenkaartjes” kan je sparen voor gratis salon treatments, bij aankoop vanaf 50 euro ontvangt 
      u een sterrenkaartje, ook met bepaalde acties, deel ik sterren uit aan mijn trouwe klanten, zo kan je 
      (gratis) genieten van een welverdiende ME-TIME massage en verzorging. 

         

Personal care for exceptional hair Relax


