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

                KORT STYLING  -  NORMAAL  -   LANG  

  
Brushing                30  -  35  

Snit + Brushing        50  -  55  -  60 

Curls vorm snit + techniek - verzorging - curls brushing / climazon - serum      60 
Curls vorm snit + techniek - me-time verzorging - natuur drogen                     50 

Make-up      25 
Epileren wenkbrauwen     10 
Kleuren wenkbrauwen    10 

STYLING HEREN 
Inclusief: wassen - naspoelen - nek uitscheren - wenkbrauwen bijwerken - drankje 
Snit + styling      25  
Snit + modeldrogen    33 

Een diagnose en advies zijn steeds onderdeel van uw bezoek. 

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

SERVICE



MENU COLOR        
ALL-IN: diagnose - verzorging - snit - brushing - styling - drankje.  

Wens je geen snit dan krijg je een korting van 22 euro op de all-in prijs. 
Een kleurbehandeling zal steeds worden afgewerkt met een brushing.  
Bij natuurlijke krullen kan je kiezen voor een me-time verzorging ipv een brushing.  

ALL - IN COLOR (45)                                         95   -    100   -   105  
ALL-IN: Uitgroei kleuring 45gr. - verzorging - snit - brushing - styling 
        
PREMIUM COLOR ALL - IN (50)                                                           110   -    115   -   120  
ALL-IN: Uitgroei kleuring ILLUMINA 45gr. - lengtes 20gr. -  
verzorging - snit - brushing - styling 
  
EXTRA COLOR SERVICE  in combinatie met uitgroeibehandeling + 
Extra dosis kleur - opfrissen haarlengtes              5  -   10  -  15  * 
Accent lokken bovenhoofd       15  
Lokken 1/2 hoofd      20 

MECHEN - HIGHLIGHTS - BALAYAGE  
ALL-IN: snit - brushing - diepgaande verzorging en bonder om je haren te beschermen! 
Een toner is niet inbegrepen maar raad ik zeker aan voor een mooie blending en perfecte kleur.  

Balayage         volledig hoofd - spatola            105   -   110  
Sunlight balayage 1/2  hoofd - spatola                             97   -   102 
Face framing                                                                         105   -   110 
Balayage 5th Avenue      110   -   115 
Meches folie / free hand volledig hoofd                   v.a  112   -   120    
Sunlight folie Max. 15 folies  1/2 hoofd                           100   -   105             
Bleach (uitgroei €45) + Tone quick (30gr).                                110   -   115 
Ombre / free hand / speciale technieken / kleurcorrecties ….   prijzen op aan vraag. 

TONER  
Om je verlichte haren glans en een mooie gepersonaliseerde kleur te geven of  
een gele kleurtint te neutraliseren na een kleurtechniek of balayage. + 
Toner            v.a.  10  
Toner + root shadow / melted 2x 25gr.                            40 

THE ART - volledige transformatie van kleur en coupe! Ik neem 4 uur de tijd om samen met 
jouw, een nieuwe kleur en coupe uit te werken die volledig is afgestemd op jouw gezicht en 
kleurtype. Inclusief verzorging, knippen, styling, cava, make-up & epileren  ALL-IN.           240 

* 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.  



ME-TIME 
Laat je onderdompelen in LUXE en geniet van onze high quality hair treatments,  
tijdens een heerlijke hoofdmassage en een lekker glaasje Cava. Even Me-Time. 
Ruil je sterrenkaartjes in en ontvang korting op je verzorging of spaar voor een gratis luxe 
haarverzorging. De sterrenkaartjes ontvang je bij aankoop vanaf €50 producten. 

RENEW        
Geniet tijdens een zachte hoofdmassage, van de gepersonaliseerde Kérastase  
Fusio-Dose verzorging of Chemistry shot. Met deze cocktail van uiterst geconcentreerde 
ingrediënten voor een verzorging op maat en een duurzame instant transformatie.  
Of kies voor een van onze haarmaskers O&M - Redken - Kerastase - Living proof. 
De verzorging gebeurt aan de wastafel. Inclusief glaasje cava of drankje naar keuze. 
15,-  // duur 10min. 

COCOON
Omhuld door een heerlijke infrarood warmte, zullen je haren hernieuwen. Zalig cocoonen. 
Ontdek de kracht en diepgaande voeding van onze haarmasker of kies voor een chemistry shot 
verzorging. Geniet van een glaasje cava of drankje naar keuze.  Brengt de vochtbalans van je 
haar weer op peil en voorkomt haarbreuk, pluizig en droog haar. Je haar zal weer herstellen, 
glanzen en zijdezacht aanvoelen. 
20,-  // duur 15min. 

REFRESH          
We starten met een diepte reiniging en krachtige massage van de hoofdhuid met het Clarisonic 
toestel. Dit voorkomt onzuiverheden, schilfertjes maar zorgt ook voor een goede doorbloeding 
en stimuleert de haargroei. Hierop volgend passen we de “COCOON” verzorging toe, keuze uit 
een haarmasker of een chemistry shot verzorging. Geniet van de heerlijke infraroodwarmte en 
een glaasje cava of drankje naar keuze.  
25,-  // duur 20min. 

REDKEN - KERASTASE - O&M - LIVING PROOF 

BRUIDSARRANGEMENT & FEESTELIJK prijzen op aanvraag 
                                            
KERATINE BEHANDELINGEN prijzen op aanvraag


