
 

Prijslijst haarsalon

Dames

wassen € 5,00

knippen pony € 15,00

knippen drogen 30 min € 32,50

knippen drogen 40 min € 37,50

haartreatment € 15,00

Heren

wassen € 4,00

tondeuse € 24,50

knippen drogen € 29,50

wassen knippen model föhnen kort € 47,50

wassen knippen  model föhnen tot schouder € 52,50

wassen model model föhnen kort € 35,00

wassen model föhnen tot schouder € 45,00

wassen model föhnen lang € 60,00

wekelijks model föhnen kort € 30,00

wekelijks wassen en licht stylen € 25,00

wassen drogen na kleurbehandeling kort € 14,50

tot schouder € 18,50

lang € 22,50

extra stylen met borstel /stijltang € 10,00

Kinderen (tot en met 11 jaar)

puntjes knippen € 22,50

wassen knippen drogen € 27,50



Kleuring vanaf*:

uitgroei verven € 44,00 € 55,00

uitgroei en lengtes kort € 55,00 € 66,00

uitgroei en lengtes tot schouder € 66,00 € 77,00

uitgroei en lengtes lang € 77,00 € 88,00

Highlights vanaf*:

highlights 10 t/m 15 € 26,50 € 45,00

higlights 20 t/m 25 € 53,00 € 75,00

*afhankelijk van het aantal ml kan er nog een extra toeslag bijkomen

Vraag om een persoonlijk kleuradvies en prijsopgave, zodat je nooit voor verassingen komt te staan.

Speciale behandelingen

wassen en rollers lang haar € 45,00

wassen, rollers en opsteken € 60,00

gelegenheids kapsel per 30 min € 35,00

Permanent vanaf:

deel € 130,00

kort € 140,00

lang € 160,00

Prijslijst haarspa

Olie behandelingen

persoonlijke olie behandeling (zonder massage) 15 minuten € 15,00

met ontspanningsmassage 20 minuten € 22,50

met indiaanse hoofdmassage 30 minuten € 30,00

boek samen met een detox klei gezichtsmasker € 10,00

detox klei gezichtsmasker € 15,00

wenkbrauwen epileren of verven € 18,00

wenbrauwen epileren en verven € 25,00

wassen drogen na haarspa kort € 14,50

tot schouder € 18,50

lang € 22,50

extra stylen met borstel /stijltang € 10,00



Ook samen te boeken met een knip behandeling zie prijslijst haarsalon.

Bij annuleringen binnen 24 uur, wordt er 50% in rekening gebracht.


