EEN MOMENT VOOR JEZELF

Behandelingen
Van een afspraak bij de kapper naar een ultiem verwenmoment. Dat is waar Hair-Spa
naar streeft, telkens opnieuw. Bij iedere knipbeurt wassen wij uw haar met de natuurlijke
en verzorgende producten van Fuente. Toe aan wat extra ontspanning, echt een moment
voor uzelf? Dan breidt u de behandeling uit met één van onze treatments. We doen er
alles aan om het u zo aangenaam en ontspannen mogelijk te maken. Dat niet alleen, we
nemen de tijd voor een persoonlijk advies en een perfect eindresultaat. Zodat u na de
behandeling met prachtig gestyled haar naar buiten gaat.

MET AANDACHT

HAIR-SPA

Knippen

Treatments

KORT

€ 4150 € 5150

Knippen dames
Knippen dames

LANG

12 t/m 16

€ 3000 € 3850

ULTIEM
VERWENNEN

HEERLIJK
ONTSPANNEN

Wij nemen graag de tijd om u te adviseren over uw
gewenste kapsel. Zijn we eruit? Dan wassen wij eerst
uw haar met de natuurlijke Fuente producten die bij ú
passen. Na het knippen brengen wij uw nieuwe kapsel
in het gewenste model.

Voeg één van onze treatments toe aan uw behandeling
om een echt verwenmoment voor uzelf te creëren. Een
moment van rust, van ontspanning, van self-care in
onze speciale treatmentruimte.

Wellness massage

Knippen heren
Knippen heren

€ 1950 € 3150
€ 2600

12 t/m 16

600

Terwijl u geniet van een stoelmassage geeft uw kapper u
een uitgebreide hoofdmassage.

Hot Care
TRIMMEN KNIPPEN

€

€

995

Hot Care met warme handdoek (2/3 wasbeurten effect)

Steam Mask

€ 1495

Masker met stoom (6/7 wasbeurten effect)
SHAPEN

Baard heren

SCHEREN

€ 1400 € 3150
KNIPPEN

Knippen kinderen

t/m 4

€ 2150

Knippen kinderen

5 t/m 11

€ 2400

Ultiem moment

€ 1995

Combineer de Hot Care met het Steam Mask (12/13
wasbeurten effect) en krijg van ons de wellness
massage cadeau!

Olaplex Herstel

€ 3600

LEVENDIGE

PERFECT

Kleuren

Permanent

Om een mooie kleur te creëren is het belangrijk om rekening
te houden met uw wens, de tint van de kleur, de natuurlijke
haarkleur en de kleurgeschiedenis van het haar.
Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze.

Permanent kort haar

€ 4000

Totaal man natural

€ 2950

Dames kort

€ 4800

Dames lang

€ 60

Fuente toeslag

€ 1200

Toner

€ 3250

0

10 ST

Folie/paint

€ 25

20 ST

00

€ 50

00

40 ST

30 ST

€ 6000 € 8000
CAROUSEL SPIRAAL

Permanent lang haar
Uitgroei

HEEL

DEEL

€ 10000 € 16500

QUALITY

Extensions
Altijd al gedroomd van voller en langer haar? Dat kan! Wij
adviseren u graag wat er allemaal mogelijk is.
PLAATSEN AANSCHAF

Weave plaatsen

€ 75

€ 4500

op advies

00

50 ST

€ 10000 € 12500

STYLED TO

Perfection
Met styling is alles mogelijk, van een mooie slag, stevige krul,
glanzend stijl, föhnen met volume, een mooie vlecht tot het
opsteken van een bruidskapsel. Wij verzorgen het én geven
u tips en tricks voor thuis!
KORT

SPECIALE
WENSEN?

Wassen en stylen

LANG

€ 3150 € 4150
PER 30 MIN.

Opsteken incl. reistijd

€ 3550

+ evt. reiskosten

Vraag ons gerust
naar de mogelijkheden
om de behandeling
voor u passend en op
maat te maken.

PERFECTE

Wenkbrauwen
Epileren met of zonder touw

€ 1300

Verven

€ 1300

Epileren en verven

€ 2250

Gezichtsontharing met touw

€ 1300

