Cosmo Balancing |
Color Balancing
Ben jij toe aan een totaal nieuwe kleur? Of wil je
jouw grijze haren wegwerken en de punten
opfrissen? Kies dan voor de Cosmobalancing!
We kleuren de uitgroei en de punten, met een
cocktail op maat. Je haar glanst prachtig en je
verlaat de salon met mooi gestyled haar.
Incl. adviesgesprek, haar structuur egaliseren,
totaal kleuring, wassen, colourlock serum, drogen
en stylen, advies voor thuis

HAARCOCKTAILS
Blond on the beach |
Highlights/Balayage
Als je mooie verschillende tinten blond in je haar
wilt die mooi in elkaar overlopen (deze techniek
kan ook gebruikt worden in andere kleurtinten)

55 | Kort haar
70 | Lang haar

Virgin & Sparkle | Elumen
Permanente glans
kleuring

We starten met het plaatsen van de highlights of
balayage techniek. Na het uitspoelen en wassen
van het haar, kleuren we de accenten mooi in met
een toner zodat de kleur een mooie tint krijgt die
ook nog eens zorgt voor veel glans

Word jij naast een mooie kleur blij van mega veel
glans? En wil je tegelijkertijd je haar intens

Incl. adviesgesprek, egaliseren van de lengte en

Met deze behandeling krijg je een mooie diepe tint
met lange houdbaarheid. Na het advies kleuren we
het haar met de Elumen kleuring, daarna wordt
het gewassen, gedroogd en gestyled!

punten, toner, wassen, colorlock serum, drogen en
stylen, advies voor thuis

65 | Accenten spatel of face
framing
80 | Helft van het haar
100 | Gehele haar

verzorgen en laten herstellen? Heb jij een hele
gevoelige hoofdhuid of PPD allergie? Let’s go
Virgin & Sparkle!

Incl. adviesgesprek, kleuring gehele haar, wassen
drogen en stylen, advies voor thuis

65 | Kort haar
80 | Lang haar

Shine Bomb |
Opfrisser

Geschikt om gehighlight haar tussen de grote
behandelingen door op te frissen. Zijn jouw
highlights nog mooi maar kunnen ze wel een
opfrisser gebruiken? Ga dan voor de shine bomb!
Na deze behandeling zijn jouw highlights of
balayage weer als nieuw met een mooie tint en
extra glans!
We kleuren de highlights of balayage in met de
toner, het haar wordt gewassen, gedroogd en
gestyled!
Incl. adviesgesprek, egaliseren van de
haarstructuur toner, wassen, colorlock serum
drogen en stylen, advies voor thuis

40 |

Rootini |
Uitgroei kleuren
Is de kleur in je punten nog mooi? Maar begin je
een uitgroei te krijgen bij je roots? Ga dan voor de
rootini!
We kleuren je uitgroei bij en je gaat gewassen,
gedroogd en gestyled de deur uit!
Incl. adviesgesprek, uitgroei kleuren, wassen,
passende na verzorging drogen en stylen, advies
voor thuis

45 |

Colour killer |
Make-over
Je bent toe aan een totaal andere kleur, met
verschillende tinten. Je wil van donker naar blond
met verschillende tinten of een mooie “Pinterest
kleur" (in deze kleuren zit vaak uren werk)
Dan is deze behandeling wat voor jou. Met de
Colour Killer Cocktail zul je als een totaal ander
mens de salon verlaten.
Dit is een privé behandeling, omdat met deze
kleurveranderingen we constant je haar en de
kwaliteit in de gaten moeten houden. Ook zit bij
deze behandeling standaard bondpro+ in je
chemische behandeling, om de kwaliteit van je
haar zo hoog mogelijk te houden. En om de
haarkwaliteit te garanderen en de kleur zo lang
mogelijk mooi te kunnen houden, krijg je ook de
juiste haarverzorging mee naar huis.

vanaf 250 | Vraag naar een exacte
prijsindicatie

Hairweaves |
Volume | Verlenging
Heb jij fijn, dun en/of plat haar? Wil jouw haar
maar niet groeien naar de lengte die jij wilt? Ga
dan voor hairweaves!
Na het advies plaatsen we een of meerdere
hairweaves, deze worden in het haar geplaatst
voor langer en/of voller haar. Vervolgens word je
haar waar nodig geknipt zodat het mooi op elkaar
aansluit.
Na 6 tot 10 weken kan dit weer omhoog geplaatst
worden.
Het kan zijn dat hairweaves voor jou haar niet
geschikt zijn. Dan zijn losse extentions voor jou
vast de oplossing. Vraag ernaar in de salon voor
meer info.

125 | Per hairweave
(inclusief hairweave, plaatsen en model
aansluiten op het eigen haar)
25
| Omhoog plaatsen 1 weave
20
| Omhoog plaatsen 2 of meer, per
weave

Boost shot |
Haarherstellende
behandeling
Heeft je haar de verzorging van een masker nodig
maar ben je bang voor plat en slap haar. Dan is de
booster perfect voor jou!. Het is een heerlijke
ampul die we in de salon aanbrengen. Van deze
booster behandeling heb je 4 tot 6 weken profijt.
Incl. wassen, booster, drogen en stylen

35 |

EXTRA SHOTS
+ 20
| Knippen
+ 10
| Elumen toner (ipv standaard)
+ 10
| (extra) Lang en/of dik haar
+ 10
| Tot 5 folies
+ 15
| Tot 15 folies
+ 20
| Color remover
+ 22,50 | Bondpro plus incl. mini
thuisverzorging

LOSSE
BEHANDELINGEN
25 | Dames knippen
30 | Wassen knippen styling
60 | Krullen knippen
70 | Krullen knippen langhaar
25 | Wassen föhnen
35 | Wassen föhnen extra langhaar
25 | Creatief opsteken
35 | Wassen fohnen opsteken
20 | Heren knippen
15 | Tondeuse
25 | Zelf thuis je kleur opfrissen?
Dat kan met de verf kit! Inclusief
handschoenen en color lock serum.
+ 7,50 | Eerste keer voor bakje of flesje

