
Prijslijst Specials
Up do’s v.a.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34,95
Bruidsarrangement in-salon v.a.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  289,95
(incl. proef make-up en proefkapsel)
Bruidsarrangement op locatie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- op aanvraag

HealtHy Hair
Kevin Murphy – Treat.me (inclusief föhnen) v.a.  -------------------------------------------------------------------------------------  39,95

De Treat.me is een in-salon behandeling die je haar en hoofdhuid een mega 
boost geeft. Treat.me maakt gebruik van de meest innovatieve skincare 
technologie en de beste ingrediënten uit de natuur. Samen met jou maken 
we een keuze uit moisture – strength – anti-aging of thickening. Je haar 
wordt gedetoxed, gewassen, behandeld met 1 van de treat.me treatments 
en geföhnd.

Moroccanoil – Color complete v.a.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17,95

De Color complete behandeling is een in-salon chromatech service. Deze 
behandeling helpt de hoofdhuid, in twee stappen, te kalmeren tijdens het 
kleuren. We gebruiken voor je kleurbehandeling chromatech prime, dan de 
gewenste kleurbehandeling en na het kleuren chromatech post. Deze herstelt 
je haar en verzegelt je kleuring. Door de ArganID-technologie wordt de 
arganolie diep in de cortex opgenomen, terwijl het haar tegelijkertijd wordt 
verzorgd en verzegeld om de kleur in te sluiten.

Olaplex v.a.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49,50

Een herstelbehandeling voor je haar, in-salon (inclusief föhnen). Olaplex 
is ontwikkeld door een scheikundige die een chemische verbinding heeft 
uitgevonden zonder siliconen en olie en ervoor zorgt dat de verbroken 
zwavelbruggen in het haar hersteld worden. Bij de in-salon behandeling 
gebruiken we No1 bond multiplier, deze herstelt de gebroken verbindingen 
(zwavelbruggen) in het haar en start het proces van schade voorkomen 
en schade herstellen. Daarna No 2. Bond perfector, deze gaat verder met 
herstellen en opnieuw opbouwen van de resterende gebroken verbindingen 
om te zorgen dat jouw haar weer sterk, glanzend en gezond wordt. 

Olaplex toegevoegd aan je kleuring vanaf  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21,95
Olaplex No 3. voor thuis gebruik  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  29,95

Me tiMe
Wasmassage en föhnen v.a.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  29,95
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