HAIR | MAKE UP | BEAUTY | BROWS

PRIJSLIJST HAAR

Hair spa treatment											v.a €14,50
Voor een gezonde hoofdhuid hebben wij verschillende behandelingen.
Onze stylisten kunnen je adviseren wat de beste behandeling is voor jou.

Massage hoofd 											v.a €12,50

KNIPPEN HEREN
Stylist								Hanni Stylist
Kids 					

v.a €20 		

Kids: 						

€50

Heren wassen knippen : 			

€30		

Heren wassen knippen: 			

€50

Heren baardscheren: 			

€14		

Heren baardscheren: 		

€19,50

Heren contouren: 				€14		Heren contouren: 				€20
Heren figuren design: 		

€10,50		

Heren figuur design: 				

€15

Heren kleuren v.a: 				€65		Heren kleuren: 			 v.a. €24,50
								

Op locatie knippen: 		

Op aanvraag

KNIPPEN DAMES:
Knippen: 				

v.a €40

HAIRSTYLING DAMES:
Föhnen na behandeling:

€25,50-€32,50

Föhnen: 			

€32,50-€42,50

Opsteken: 			

v.a. €74,50

Bruid kapsel: 			

op aanvraag

HAIR COLOR
Haaradvies (10 min): 			
Totaal kleuren: 		

Gratis
€50,5-€70,50

Toner:					 v.a. €32,50
Blond wassing: 			

v.a. €39,50

Uitgroei: 				

v.a €42,50

HIGHLIGHTS
Faceframe 				 v.a. €32,50
Halve haar: 			

€55,50-€99,50

Hele haar: 			

€85,50-€175,50

Balayage 			

€155,50-€185,50

HAIR TREATMENTS
Voor alle kuren die het haar gezond maken. Onze
stylisten zullen je helpen met de juist behandeling
voor jou haar.

Keratine: 			

€99,50-€249,50

Olaplex treatment: 		

€14,50-€39,50

Botox treatment 			

v.a. €64,50

PRIJSLIJST BEAUTY

BEAUTY TREATMENTS

MAKE-UP

Face treatment: 			

€14,50

Make-up 				 v.a. €64,50

VIP Frace treatment & Black mask:

€29,50

Van een subtiele look tot een party
of glamourieuze makeup .

BROWS

Bruid: 				

Wenkbrauwen Epileren: 			

Op aanvraag

€15

Wekbrauwen Verven: 		

€12,50

Wenkbrauwen Henna: 		

€24,50

PRIJSLIJST BODY CARE

LASEREN HYPERPULSE
One Glide techniek is een doorontwikkelde variant van de bekende SHR- methode .Hyperpulse combineert de beste eigenschappen van SHR en IPL Lasersystemen.Deze techniek is momenteel de snelste
en effectiefste methode.
						Dames 					Heren
Bovenarmen					€119						€120
Onderarmen					€119						€120
Gehele armen				€170						€180
Bovenbenen					€179						€180
Onderbenen					€179						€180
Gehele benen					€300						€330
Bikinilijn klein					€75
Bikinilijn groot					€130
Billen						€139						€165
Bilnaad					€60						€60
Wangen					€40						€49
Gehele gelaat					€139						€125
Bovenrug 					€99						€120
Onderrug					€99						€120
Gehele rug					€170						€199
Schouders					€89						€130		
Buik						€129						€160
Navelstreep					€60						€60
Tepels rondom				€50						€50
Bovenlip					€40						€49
Tussen wenkbrauwen 			€35						€40
Hals						€59						€89
Kin						€49						€39
Oren						€40						€45
Nek						€80						€70
Handen					€49						€49
Voeten					€49						€49
Oksels						€69						€69

PAKETTEN DAMES

PAKETTEN HEREN

Oksels + bikinilijn groot			

€169

Buik + borstkas 				

€300

Oksels + bikinilijn groot + armen		

€289

Rug + schouder 				

€300

Oksels + bikinilijn groot + onderbenen

€289

Billen + gehele benen 			

€465

Oksels + bikinilijn groot + gehele benen

€419

Oksels + bikinilijn groot + navelstreep

€229

Oksels + Bikinilijn groot + Bilnaad		

€225

VETBEVRIEZING BODY WIZARD									
Een ultieme methode voor het bevriezen van de vetcellen en
dus het verliezen van al je vet door de beste Cryolipolyse apparaat.
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€175

