
knippen + drogen                                  34
knippen + stylen                                  45

Junior hairstylist                                7.5 minder 
>Ons jonge talent

                                
kids klein (0-4jr)                                 21.5
kids flink (4-12jr)                                26.5
>ook lief

mannen snel                                       21.5
mannen extra                                     31
mannen speciaal                                  39
>we leggen ‘t uit

sporty lady > lekker sportief

cosmopolitan look > city lady met lef

spraNkelend sexy > do we need to say more?

avant garde > jij durft!

eigenwijs > jouw eigen idee

bruid^partyqueen^star^superstar > let’s get the party started  

servicemenu
Knippen en verder

Fohnen and Up do’s

Touch up and GO1/4  10 folies in je scheiding en 2 aan elke kant          
> soms meer dan genoeg                                                     

1/2  zo’n 25 folies links en rechts, tot aan je kruin                    
> hoe mooi wil je zijn?

3/4  schitterend rondom, ook op je achterhoofd                           
> Love is in the hair

1/1  subtiel overal, ook in je nek                                             
 

 kleuren 

>jij bent uniek, je haar is uniek

touch up and go!!! > supersnel de  mooiste                 15 

watergolf of permanent

ultimate treatment l’anza>op weg naar gezond haar       15
wat jouw unieke haar nodig heeft>we share the secret   30

verzorging en herstel

permanent
watergolf

89 109 129 149

49

59 65 75 89

19

15 20 25 30

wassen en massage

conditioner

Knippen

Fohnen

Finish product

Tondeuse

Kort
>tot aan je oren

Half lang
>als het je schouder net raakt

lang
>als je kapsel op je rug 
valt tot je oksels

Erg Lang
>als je kapsel op je rug
 valt tot over je schouders

66 76 86
34

34 34 44 54

ng l s

> Niets is ouderwets

Heerlijk en helemaal
>Kies je kleur samen met ons, je bent in goede handen

eerste hulp bij kleurongelukkig

Kleine uitgroei (<2cm )

Uitgroei en punten
>we zorgen voor je en bekijken het samen

Toner refresh
>tussentijds tiptop

Intensive Olaplex
>met liefde

Ben je ongelukkig met een kleur? Is je haar beschadigd? is er iets anders aan de 
Hand? we bespreken de herstel mogelijkheden met jou. Wij maken het beter

Puntkam

borstels

Kleuren

neck cleaning

> Rise & shine

highlights
and lowlights

41

51

61

86


