
Hair Creations
ATHENEUM LIER - CAMPUS LOUIS ZIMMER

klantendienst 6de jaar en 7de jaar

Enkel op afspraak: 03 488 78 01
Op donderdag tijdens de schoolweken van 10.30 u. tot 16.00

Op vrijdag tijdens de schoolweken van 8.30 u. tot 11.50 & van 13.00 u. tot 16.00 u.
Predikherenlaan 18 - 2500 Lier

of enkel droogblazen of afwerkingsproduct
Snit kort dames zonder drogen                                            € 12,00

Herensnit + wassen                                                                  € 8,00

Herensnit all-in                                                                       € 10,00

Shampoo,verzorging, versteviging, brushing                     € 13,00
/ watergolf (haren tot schouderhoogte) en afwerking all-in

Shampoo,verzorging, versteviging, brushing                     € 16,00
/ watergolf ( lange haren) en afwerking all-in

Shampoo, verzorging, versteviging, brushing
/ watergolf (lange haren) en afwerking all- in                       € 18,00

Shampoo, verzorging, snit, versteviging, brushing            € 21,00
/ watergolf ( lange haren) en afwerking all-in

+1 tube nodig (meerkost van € 5 per 1/2 tube)
kleur op woensdag is altijd € 35,00 (verplicht verzorgingspakket)
kleur op vrijdag € 30,00

Opsteekkapsel all in                                                               € 18,00

Permanent all in                                               € 27,00 + snit € 33,00

Permanent / deelpermanent                            € 20,00 + snit € 26,00

Kleuren all in                                                                           € 30,00

Kleur semi permanent all in                            € 25,00 + snit € 31,00

deze prijs is zelf in te schatten en bij de kleur te rekenen

deze behandeling komt bij het kleuren                               € 15,00

Lokken zilverpapier volledig all in                  € 35,00 + snit € 41,00

Lokken zilverpapier half all in                         € 21,00 + snit € 27,00

Lokken spatola kort all in                                € 20,00 + snit € 26,00

Lokken spatola lang all in                               € 25,00 + snit € 31,00

Kleureffecten bovenhoofd                         € 5,00 - € 10,00 - € 15,00

Decaperen 

PRIJSLIJST

deze behandeling komt bij het kleuren

deze behandeling komt bij het kleuren

deze behandeling komt bij het kleuren

Ontkleuren                                                                               € 15,00

Beitsen                                                                                       € 6,00

Voorkleuren                                                                               € 8,00

Ontkrullen mannen all in                                 € 18,00 + snit € 24,00

Ontkrullen vrouwen all in                                € 27,00 + snit € 33,00

Hair pack Joico (verplicht te nemen bij een Joico kleuring)      € 5,00

Snit apart                                                                                   € 6,00

Kindersnit + drogen (niet brushen) tot 12 jaar                       € 5,00

Opkammen                                                                                € 5,00

 ALL IN (alle producten en bewerkingen / behalve snit) korting leraren/gommor/vlanpass 10%
 
ALL IN: alles is al gerekend (producten/ brushing) uitgezonderd de snit, die moet je steeds apart
bijrekenen (6 euro)


