BLOW DRY'S

HEAD CANDY

ADVIESGESPREK

Gratis

Coupe/ kleur/ product/
hoofdhuidanalyse/ extensions.

BLOWING AWAY
Normaal*
Lang haar*

31,50
49,50

*Wassen, conditioner, hot towel en föhnen*
Wij adviseren bij vragen om ons even te
bellen of om vooraf een advies gesprek in
te plannen.

HAIR CUT

TREATMENTS

DAMES

HEAL YOUR HAIR

Wassen/ knippen/ föhnen*
Wassen/ knippen/ föhnen

46,50
58,50

Lang haar*

Wassen/ knippen/ föhnen
lang/ dik haar*

68,50

CURLS

Krul type 2A-2B-3A*
Krul type 2A-2B-3A*

58,00
84,00

Olaplex salon behandeling
Olaplex door de kleur
K18 Salon behandeling
TREAT.ME DETOX behandeling

34,50
17,50
23,00
21,00

Zodra je in de salon bent bepalen wij
samen met jou welke treatment
geschikt is voor jouw haar, zo behalen
wij het beste resultaat.

incl. treatment

Krul type 3B-3C-4A*
Krul type 3B-3C-4A*
incl. treatment

69,50
90,50
EXTENSIONS & WEAVE

HEREN

Wassen/ knippen

32,50

We geven je graag advies hier over
in onze salon. Boek gerust een vrij
blijvend advies gesprek.

KIDS
0 t/m 4 jaar Girls
5 t/m 11 jaar Girls
12 t/m 15 jaar Girls
0 t/m 4 jaar Boys
5 t/m 15 jaar Boys

24,50
32,50
37,50
24,50
32,50
*Prijzen zijn vanaf prijzen*

COLOR

PARTY LOOKS

COLOR

RED CARPET

Basis/ uitgroei
Basis/ uitgroei föhnen

Red carpet

70,50

Big hair of sleek mystique. Shine like a star
op ieder feestje, volgens de laatste RED
CARPET hair fashion. +- 40 min

CREATIVE COLOR

Balayage HEEL* vanaf
Balayage HALF* vanaf
*zonder toner

Toner*

75,50
49,50
33,50
.

MAKE ME BLONDE!

Blonderen*

48,50

44,50

44,00

UP MINI

Up MINI

27,50

Voor prinsesjes onder de 12 jaar. Je mag
kiezen uit een special BRAID of of FOXY
CURLS. +- 30 min

HOLLYWOOD STAR

Hollywood

37,50

Just like the old movie stars, met glanzende
krullen of shiny waves. +- 40 min

UP-DO à LA CARTE
HIGHLIGHTS

Highlights ¼*
Highlights ½*
Highlights ¾*
Highlights HEEL*
Highlights CIRCLE*

45,00
60,00
70,50
90,50
49,50

Onze highlights gaan al vanaf 5 stuks vraag
ons gerust naar de mogelijkheden. Bij ons
zal er vaak een combinatie gemaakt worden
van balayage, faded, baby & microlights.
*Exclusief toeslag en toner
TOESLAG vanaf 6,50

Up- do à la carte

60,00

The sky is the limit, jij mag uitkiezen hoe jij
je haar wilt vandaag! +- 50 min

PRE NIGHT OUT

Pre Night out

86,50

Voordat je op stap gaat of je entree moet
maken op dat knallende feest, tover ik jou
om in een FEMME FATALE (welkomstdrankje,
hapje, wassen, hot towel, föhnen). Je krijgt
een “up-do à la carte” en avond make-up
incl. wimpers.

SUPERSTAR SPECIAL

Superstar special

*Prijzen zijn vanaf prijzen*

81,00

BRIDE2B

MAKE-UP

321,00

QUEEN FOR A DAY

Queen for a day
Je wordt verwelkomd bij Head Candy
met een drankje en een hapje. Door
middel van een adviesgesprek gaan we
kijken waar jij je het prettigst bij voelt
op de mooiste dag van je leven.

VISAGIE

35,50
52,50

Dag make-up
Avond make-up

Wasmassage, conditioner, hot towel, 2x
try-out haar, 1x op de grote dag zelf
op locatie (dit is inclusief binnen een
straal van 10 km, daarbuiten geldt een
km-vergoeding).

THE PARTY

The party

469,50

Adviesgesprek, 2x try-out haar, 1x tryout make-up, 1x op de grote dag zelf,
evenals het haar van moeder of
schoonmoeder van de bruid op locatie
(moeder of schoonmoeder is een
cadeautje van ons naar jou).
Binnen een straal van 10 km,
daarbuiten een km-vergoeding.

TOUCH-UP

Prijs op aanvraag
KM VERGOEDING
0,20 per km
REISTIJD

Alle behandelingen zijn inclusief

1,10 per minuut

een hot towel, productgebruik en

wasmassage,

conditioning

koffie & thee.
Mocht je vragen of speciale wensen
hebben etc., neem gerust contact met ons
op of boek online een KENNISMAKINGGESPREK.

*Prijzen zijn vanaf prijzen*

met

