
 
STYLING DAMES 
Inclusief: Diagnose - aangepaste shampoo - verzorging - styling - drankje 

Brushing    29 
Brushing Lange haren  34 

Snit + Brushing   52 
Snit + Brushing lange haren 57 

Curls vorm snit + techniek - extra verzorging - curls brushing - serum 57 
Curls vorm snit + techniek - chemistry shot / masker - natuur drogen  45 

Make-up    25 
Epileren wenkbrauwen   10 
Kleuren wenkbrauwen    8 

STYLING HEREN 
Inclusief: wassen - naspoelen - nek uitscheren - wenkbrauwen bijwerken - drankje 

Snit + styling    22 
Snit + modeldrogen  30 

Een diagnose en advies zijn steeds onderdeel van uw bezoek. 

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

SERVICE



COLOR 
Ammoniak vrije kleuring Chromatics / Me+   43 
Uitgroei kleuring 40gr.- opfrissen haarlengten 20gr. - verzorging 

ALL-IN COLOR 
Ammoniak vrije kleuring Chromatics / Me+   95   //   100            lange haren / curls 
Uitgroei kleuring 40gr.- opfrissen haarlengten 20gr. - verzorging - snit - brushing  

EXTRA COLOR SERVICE  in combinatie met uitgroeibehandeling + 
Extra dosis kleur / shades per 10gr.       5 
Accent lokken bovenhoofd    15 + toner 20 
Balayage volledig hoofd v.a    20 + toner 30 

MECHEN - HIGHLIGHTS - BALAYAGE 
Inclusief diepgaande verzorging en bonder om je haren te beschermen 
Balayage volledig hoofd - spatola    53 + toner  63 
Balayage 5th Avenue     55 + toner  65 
Meches folie / free hand    v.a  60       + toner  70 
Sunlight bovenhoofd     45       + toner  55 
Bleach (uitgroei) + Tone (30gr)               53 
Ombre / free hand / speciale technieken / kleurcorrecties ….   prijzen op aan vraag. 

ME-TIME verzorging     15  
Laat je onderdompelen in LUXE en geniet van onze hight quality hair treatments,  
tijdens een heerlijke hoofdmassage. Even Me-Time, even ontspannen met een glaasje 
cava. Onze verzorgingen geven je haren een onmiddellijke  transformatie, zachtheid  
en een prachtige glans.  

* Geniet GRATIS van de Me-Time verzorging in ruil voor 3 sterrenkaartjes. 
*  Tijdens de week van je VERJAARDAG gratis Me-Time verzorging. 

FEESTELIJK & BRUIDSARRANGEMENT  prijzen op aanvraag 
KERATINE BEHANDELINGEN prijzen op aanvraag. 

Een kleurbehandeling zal steeds worden afgewerkt met een brushing. Prijzen vind je bij menu styling.  
De prijzen kunnen variëren bij toepassing van bepaalde technieken of bij extra veel of lange haren.  

Bij een éérste kleuring raden we aan 24u vooraf een gratis kleurtest te laten uitvoeren, om eventuele  
allergische reactie uit te sluiten. Uitgebreide prijslijst in het salon beschikbaar. Prijzen euro, incl. btw.  


