Prijslijst
Prijslijst haarverzorging

Knippen		
Knippen Dame
€ 18,50
Prijslijst huidverzorging
Knippen Heer
€ 17,00
Knippen kind (tot en met 12 jaar)
€ 15,00
Make-up		
Knippen lok of pony
€ 7,50
Dag make-up
€ 17,00
Knippen en model föhnen
€ 28,50
Dag make-up na een behandeling
€ 14,50
Knippen en watergolf
€ 40,00
Avond of feest make-up
€ 24,00
Wassen en model föhnen
€ 17,95
Bruids make-up (inclusief proef)
€ 70,00
Wassen en watergolf
€ 25,00
Wassen voor/na het knippen
€ 4,50
Deelbehandelingen		

Wenkbrauwen epileren/harsen
€ 11,95
Barberbehandelingen
€ 18,00
Wenkbrauwen verven
€ 11,50
Hoofd scheren (met mes)
Wenkbrauwen
epileren/harsen
en
verven
€ 19,50
Baard trimmen
€ 16,50
Wimpers verven
€ 14,50
Tondeuse + contouren bijwerken met mes.
Baard scheren/knippen
€ 20,00
Wenkbrauwen en wimpers verven
€ 23,00
Model knippen of scheren met mes.
Wenkbrauwen en wimpers verven en
€ 33,00
Hot Towel shave de luxe
€ 26,50
epileren/harsen
Behandeling met warme handdoeken,
Henna brows (incl. shapen en epileren)
€ 35,00
verzorging en massage van het gelaat.
Lash Volume lift (lifting van de natuurlijke wimper) € 39,50
		
Lash Volume lift, incl. wimpers verven
€ 45,00
Opsteken 		
Wimperextensions, one by one, nieuwe set
€ 50,00
Opsteken zonder warmterollers of krultang
€ 25,00
Wimperextensions, bijvullen binnen 2 weken
€ 22,50
Opsteken met warmterollers of krultang
€ 35,00
Wimperextensions,
bijvullen
binnen
3
weken
€ 27,50
Warmte rollers of krultang los haar
€ 26,50
Invlechten vanaf
€ 15,50
Wimperextensions, bijvullen binnen 4 weken
€ 32,50
Afspraken voor 8 uur wordt een toeslag berekend
€ 15,00
Harsen gelaat		
Harsen bovenlip
€ 10,50
Permanent		
Harsen bovenlip en kin
€ 16,50
Permanent kort haar (inclusief knippen)
€ 58,50
Harsen kin en hals
€ 19,00
Permanent half lang haar (inclusief knippen)
€ 65,50
Harsen gehele gelaat inclusief wenkbrauwen
€ 27,50
Permanent lang haar (inclusief knippen)
€ 69,50
Deel permanent vanaf
€ 47,50
25% korting op deelbehandelingen of harsen gelaat,
		
in combinatie met een behandeling.
Kleurbehandelingen		
Verf (uitgroei) behandeling
€ 29,95
Harsen lichaam		
Coupe Soleil inkammen vanaf
€ 28,00
Harsen oksels
€ 19,50
Highlights of Lowlights: 		
Harsen bikinilijn
€ 21,50
Folie 1 – folie in lok of pony vanaf
€ 15,50
Harsen onderbenen
€ 23,50
Folie 2 – folie kort haar vanaf
€ 20,50
Harsen gehele benen
€ 33,50
Folie 3 – folie half lang haar vanaf
€ 25,50
Harsen armen tot en met elleboog
€ 23,50
Folie 4 – folie lang haar vanaf
€ 40,50
Massages		
Spoeling vanaf
€ 29,95
Massage rug/schouder/nek 25 minuten
€ 28,50
(afhankelijk van dikte en lengte van het haar)
Balayage met hoogwaardige Coupe Soleil vanaf
€ 35,50
Hotstone massage 30 min.
€ 29,50
		
Hotstone massage 45 min.
€ 44,50
Let op!! Bij lang of dik haar kan een meerprijs berekend worden
bij alle kleur en permanent behandelingen.
Manicure
Nagels lakken
€ 10,00
Gellak
€ 23,00
Manicure behandeling basis
€ 19,00
Nagelbadje, vijlen, verzorgen nagelriemen,
handscrub, incrèmen en nagelriem olie.
Manicure de luxe
€ 25.50
Nagelbadje, vijlen, verzorgen nagelriemen,
handscrub, Massage handen en onderarmen,
masker en Nagelriem olie.
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Prijslijst
Prijslijst schoonheidsbehandelingen
Gezichtbehandelingen Dr. Grandel		
Gezichtsbehandeling basis 60 min.
Reinigen, peeling, onzuiverheden verwijderen,
massage en verzorgend masker.

€ 49,50

Gezichtsbehandeling standaard 90 min.
Reinigen, intense peeling, onzuiverheden
verwijderen, epileren, massage gelaat/nek/
schouders. Ampul en intensief masker.

€ 69,50

Gezichtsbehandeling de luxe 105 min.
Reinigen, intense peeling, onzuiverheden
verwijderen, epileren en/of verven wenkbrauwen,
massage gelaat/nek/schouders/armen.
Ampul en intensief masker.
Afsluitend met evt. dag make-up.

€ 85,50

Prijslijst voor de bruid

		
Bruidsarrangementen		
Bruidskapsel (inclusief proef)
€ 95,00
Bruidskapsel en make-up (inclusief proef).
€ 165,00
Bruidsarrangement Basis
Bruidskapsel en make-up (inclusief proef)
Schoonheidsbehandeling basis 60 min.

€ 214,50

Bruidsarrangement Totaal
Bruidskapsel en make-up (inclusief proef)
Schoonheidsbehandeling standaard 90 min.
3 daagse ampullenkuur afgestemd op huidtype.

€ 249,50

Extra ampul tijdens de behandeling of
€ 7,50
voor make-up.
		
Bruidsarrangement De Luxe
25% korting op epileren of andere deelbehandelingen,
Bruidskapsel en make-up (inclusief proef)
in combinatie met een behandeling.
Schoonheidsbehandeling de luxe 105 min.
Microdermabrasie behandeling
Bij reservering van min. 3 kuren, korting per kuur

€ 57,50
€ 5,00

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u tot 24 uur voor
de behandeling kosteloos wijzigen of annuleren.
HIerna zijn wij genoodzaakt 50% van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen.

6 daagse ampullenkuur afgestemd op huidtype.
Maak uw bruidsarrangement compleet met onze
manicure behandeling of geweldige gellak.
Bij de bruidsarrangenten (basis, totaal en De Luxe)
komt de kapster op de trouwdag kosteloos aan
huis in Rijssen vanaf 7:00 uur.
Zonder arrangement zijn de kosten
€ 25,00
Buiten Rijssen wordt een kilometervergoeding in
rekening gebracht.
Bijwerken van kapsel en make-up ’s avonds vanaf € 55,00

De kuurbehandelingen dienen bij aanvang van de
kuur betaald te worden om gebruik re kunnen
maken van de kuurkorting.
Bij alle behandelingen voor 8 uur, bijvoorbeeld
opsteken of feestmake-up extra toeslag van
Dit geld voor alle klanten ook voor bruid
en bruidegom.

€ 280,50

€ 15,00

