
DAMES
(*alle tarieven zijn berekend vanaf Kérastase – ontspannend ritueel of Shu Uemura – initiaton ceremonie)

Brushing kort haar 38.50€
Brushing halflang haar 42.50€
Brushing lang haar 47.00€                               
Coupe dames – Brushing  74.00€                 
Chignon en opsteekwerk na brushing vanaf 61.00€
Bruidkapsels vanaf 61.00€
           
Op vraag ook bij U thuis en in binnen- en buitenland.
Vraag om advies en een gratis offerte op maat. 

HEREN

Coupe heren 36.00€
Coupe tondeuse 25.00€
Baard trimmen 10.50€
Coupe heren en baard trimmen 39.50€
Coupe tondeuse en baard trimmen 35.50€
Coupe heren en kleuring 95.00€

                                        JEUGD BY TEAM BY THIERRY BY TEAM

BOYS 0 – 3 jaar 20.00€ - 20.00€
BOYS 4 – 12 jaar 28.00€ - 26.00€              
GIRLS 0 – 3 jaar  20.00€ - -
GIRLS 4 - 12 jaar
Coupe en drogen kort haar 38.00€ - - 
Coupe en drogen halflang haar 45.00€ - -
Coupe en drogen lang haar 55.00€ - -

KÉRASTASE

INTENS RITUEEL  (20 min) 27.00€
• Aangepast bad met ontspannende hoofdmassage.
• Toepassing van een verzorging op de haarlengtes en de hoofdhuid 
 gevolgd door een intense massage.

SCALP CLINIQUE 44.50€
• Aangepast bad specifiek voor uw hoofdhuidprobleem
• Toepassing van een ontspannende massage met Clarasonic 
• Een intense hoofdhuid verzorging toegepast met de Micronizer 

K-MIST RITUEEL  (40 min) 41.00€
Aangepast bad met ontspannende hoofdmassage en twee verzorgingen:
• Haar: de verzorging wordt onder het K-Mist apparaat geplaatst om alle essentiële  

bestandsdelen tot in de kern te laten doordringen.
• Hoofdhuid: een verzorging op de hoofdhuid gevolgd door een intensieve massage.

CHRONOLOGISTE RITUEEL  (40 min) 52.00€
• Aangepast bad met ontspannende hoofdmassage.
• Toepassing van Chronologiste verzorging: een combinatie van waardevolle,   

kostbare bestandsdelen in hoogste concentratie.
• Intense hoofdmassage.
• Chronologiste massage voor hoofdhuid, hals en schouders.

KLEUR

ONTKLEURING Platina blond 59.50€

PREMIUM KLEUR Blijvende verandering van haarkleur op basis van natuurlijke oliën 44.50€

OXIDATIE KLEUR Diepe en rijke kleuring die de haarkleur zowel kan verdonkeren 
 als verlichten               44.50€

TOON OP TOON Doet de haarkleur terug schijnen of verdonkeren en 
 zorgt voor een absolute glans dankzij ammoniakvrije producten 44.50€
                                                                     

GLANSKLEUR Subtiele kleurschakering die de haarkleur respecteert of 
 een lichte weerschijn geeft 44.50€

KLEUR LOKKEN

FLASH Geeft reliëf aan het kapsel door enkele lokken te kleuren 42.00€

SUN LIGHT Een natuurlijk ombre effect 57.50€

BALYAGE IN KLEUR Tijdens het kleuren worden enkele lokken opgelicht waardoor                      
 een heel natuurlijk effect van volume ontstaat  vanaf 42.00€
                                                                                                                                                                           
MECHES Lokken ingepakt in zilverpapier vanaf 83.50€

SHU UEMURA

INITIATION CEREMONIE (15 min) 19.00€
• Toepassing van een shampoo met hoofdhuidmassage en een aangepaste verzorging.
• Afwerking met een korte massage van hals en schouders.

COLORATION CEREMONIE (20 min) 23.00€
• Toepassing van een shampoo met hoofdhuidmassage, daarop volgt een aangepaste 
 verzorging die Uw kleur terug doet glanzen en Uw kleur opfrist. 
• Afwerking met een korte massage van hals en schouders.

KARAA CEREMONIE (15 min) 31.50€
• Toepassing van een shampoo met hoofdhuidmassage en een dubbele 
 diepgaande verzorging.  
• Afwerking met een korte massage van hals en schouders.

INTENSE CEREMONIE (30 min) 39.00€
• Intensieve verzorging, waar men een keuze kan maken tussen een verwikkende of 
 ontspannende reinigende behandeling. 
• Daarop volgt een uitgebreide shiatsu hoofdhuidmassage.

DEEP CEREMONIE (60 min) 62.00€
• Intensieve verzorging, waar men een keuze kan maken tussen een verwikkende of ont-

spannende reinigende behandeling. Deze behandeling op maat is speciaal afgestemd 
op de conditie van de haarvezel en geeft het haar een passende verzorging. 

• Daarop volgt een diepgaande hoofdhuidmassage en een ontspannende nek-, schouder- 
en handmassage.

BE 0677215396


