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Behandelingen/prijslijst GekniptenWel per 1/01/2019 (incl. 9% BTW) 

(Voor onze ambulante diensten buiten Edam worden reiskosten berekend van 0,35 euro per 
km op basis van retour) 

 

Knippen, snijden of tondeuse, zonder wassen/drogen 

(gem. tijdsduur: 45 minuten)      

€ 16,50  
 

Knippen, snijden en/of met de tondeuse in het gewenste /geadviseerde model. Een finishing touch met gel, 
pommade, wax of arganolie is een gratis service. 

Het tarief is excl. wassen, drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er 
meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de 
behandeling. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, zonder wassen/drogen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 45 minuten)  

€ 11,50 

Het haar van uw kind wordt geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht tegen gereduceerd tarief. Een finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service. 

In de haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook 
is er een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  

Het tarief is excl. wassen, drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er 
meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de 
behandeling. 

 
Knippen, snijden of tondeuse, met wassen 

(gem. tijdsduur: 55 min)       

€ 19  

Wij wassen uw haar met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op uw wensen, type haar 
en hoofdhuid. Indien nodig gebruiken we ook een goede conditioner of masker. Vervolgens wordt uw haar 
geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht. Een finishing touch 
met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service. 
 

Het tarief is exclusief drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er meer 
dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de 
behandeling. 
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Knippen, snijden of tondeuse, met wassen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 55 min)  

€ 14 

Wij behandelen het kinderhaar met de verzorgende 100% biologische producten van l’Oréal Professionnel 
Botenea, afgestemd op het type haar en de kinderhoofdhuid. Vervolgens wordt het haar van uw kind geknipt, 
gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht tegen gereduceerd tarief. Een 
finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service.  
 
In de haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook 
is er een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  
 

Het tarief is exclusief drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er meer 
dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de 
behandeling. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, met wassen en drogen 

(gem. tijdsduur: 1 u 05 min)     

€ 22,50  

Wij behandelen uw haar met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op uw wensen, type 
haar en hoofdhuid. Indien nodig gebruiken we ook een goede conditioner of masker. Vervolgens wordt uw haar 
geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht. Uw haar wordt daarna 
kort droog geföhnd en extra verzorgd met bijvoorbeeld een versteviging (modelföhnen duurt langer en kan apart 
onder ‘verzorgen en stylen’ geboekt worden). Een finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis 
service. 

Het tarief is exclusief modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er meer dan de 
aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de behandeling. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, met wassen en drogen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 1 u 05 min)    

€ 17,50 

Wij behandelen het kinderhaar met de verzorgende 100% biologische producten van l’Oréal Professionnel 
Botenea, afgestemd op het type haar en de kinderhoofdhuid. Vervolgens wordt het haar van uw kind geknipt, 
gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht tegen gereduceerd tarief. Het 
haar wordt daarna droog geföhnd, inclusief eventueel gebruik van stylingproducten die geschikt zijn voor 
kinderhaar (modelföhnen duurt langer en kan apart onder ‘stylen en verzorgen’ geboekt worden).  In de 
haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook is er 
een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  

Het tarief is exclusief modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar kan er meer dan de 
aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort dit vóór de behandeling. 
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Baard en/of snor trimmen  

(gem. tijdsduur: 40 minuten)        

€ 15,50 

Baard (en snor) trimmen met tondeuse, speciale baard/snor borstel met varkenhaar en gladde afwerking met 
barber mes, professioneel barber scheerschuim en nabehandeling met topverzorgende barber baardolie en 
snorren/baardenwax.   

 

VERZORGEN EN STYLEN  

 

Hoofdmassage 

(gem. tijdsduur: 10 minuten)          

€  6,50 

6-stappen hoofdmassage die de bloedsomloop en de talgproductie stimuleert. Goed voor de stofwisseling en 
werkt ontspannend. 

 

Smart Bond haarherstel (en extra bescherming bij kleuring of permanent behandeling) 

(gem. tijdsduur: 20 minuten)            

Vanaf € 15 

Dit is een aparte haarherstelbehandeling van L’Oréal Professionnel en kan ook tijdens een kleuring of permanent 
behandeling worden gedaan voor extra bescherming van uw haar. Uw haar krijgt een enorme boost en de bruggen 
van het haar worden hersteld. Het innovatieve product heeft bewezen het haar weer gezond te maken.  
 
Het tarief is exclusief knippen, kleuren of uitgebreid stylen en is afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 
 
 

Modelföhnen kort haar 

(gem. tijdsduur: 20 minuten)   

€ 12,50 
 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.   
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn die ervoor zorgt dat uw 
haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een 
verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  
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Modelföhnen schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 30 minuten)   

€ 16,50 
 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.   
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn die ervoor zorgt dat uw 
haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een 
verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Modelföhnen lang haar 

(gem. tijdsduur: 40 minuten)  

€ 19,50 
 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met intelligente 
warmteregeling die ervoor zorgt dat uw haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Opsteken  

(gem. tijdsduur: 30 minuten)  

€ 16,50 
 
Uw haar wordt vakkundig, modern, klassiek, feestelijk naar wens opgestoken. Het tarief is inclusief gebruikte 
stylingproducten en schuifspeldjes. U kunt ook kiezen uit het assortiment van luxe haarspelden. Deze worden 
apart in rekening gebracht. In combinatie met invlechten en/of watergolven geldt een toeslag welke naar 
verhouding wordt berekend.  
 

Tarief is inclusief wassen. 
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Watergolven/krullen/beachwaves/slagen  (gem. tijdsduur: 1 u 15 min)  

€ 22,50 
 

Uw haar wordt geheel (volgens gewenst patroon) met wikkels/krulspelden ingezet, onder de kap gedroogd en in 
het gewenste model gebracht. Of uw haar wordt met een innovatieve zgn. ionische krultang of stijltang gekruld (of 
juist ontkruld). Een ionische tang is gezonder voor het haar en de temperatuur kan  geregeld worden. Het haar 
wordt zacht en glanzend. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende 
mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Invlechten   

(gem. tijdsduur: 50 minuten)   

Vanaf € 18,50 

U krijgt de keuze uit diverse vlecht- en/of invlechtmodellen. Vervolgens wordt het haar naar wens (in)gevlochten. 
In overleg kunt u natuurlijk ook kiezen voor combinaties van vlechten, watergolven/krullen met de tang (wel of 
niet opgestoken).  

Dit tarief is exclusief wassen en inclusief het gebruik van stylingproducten. De prijs is gebaseerd op 50 minuten. 
Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar en het aantal strengen kan er minder of meer dan de aangegeven 
gemiddelde tijd nodig zijn. Dan wordt het tarief naar verhouding berekend.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Bruids/feestkapsel incl. proefsessie kort tot schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)   

Vanaf €  95 

Het betreft een kapsel voor aanstaande bruiden (of exclusief kapsel voor andere gelegenheid) met een haarlengte 
tot circa 25 cm. 

GekniptenWel is creatief en gediplomeerd bruids/galakapper. Wij zorgen voor een exclusief kapsel passend bij uw 
bruids/feestkleding, bij uw persoonlijke voorkeuren en rekening houdend met de feestelijke omstandigheden. Na 
een uitgebreid gesprek over uw gewenste bruid/feestskapsel en een analyse van uw haar, krijgt u een advies en 
wordt er een proefkapsel gemaakt. Na het proefkapsel kunnen er nog andere wensen worden besproken. 
Vervolgens wordt op uw trouwdag geheel volgens planning het prachtige bruids/feestkapsel verzorgd en krijgt u 
ook een gratis hairspray zodat uw haar de hele dag goed in model blijft. Ook haaraccessoires zijn bij de prijs 
inbegrepen.  
 
Het tarief is voor twee afspraken, incl. proef, wassen, knippen, stylen en accessoires. Dit is een gemiddelde prijs. In 
sommige gevallen kan er in overleg een toeslag worden berekend indien er extra tijd nodig is bij speciale 
aanvullende wensen (denk aan kleuringen, reiskosten, aanwezigheid kapper tijdens het feest etc.). Er geldt een 
collectiviteitskorting als er door GekniptenWel ook feestelijke kapsels verzorgd worden voor de bruidegom en/of 
familieleden/genodigden. 
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Bruids/feestkapsel incl. proefsessie lang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u 45 minuten)   

Vanaf  € 135 
 

Het betreft een kapsel voor aanstaande bruiden (of exclusief kapsel voor andere gelegenheid) met een haarlengte 
vanaf 25 cm. 

GekniptenWel is creatief en gediplomeerd bruids/galakapper. Wij zorgen voor een exclusief kapsel passend bij uw 
bruids/feestkleding, bij uw persoonlijke voorkeuren en rekening houdend met de feestelijke omstandigheden. Na 
een uitgebreid gesprek over uw gewenste bruids/feestkapsel en een analyse van uw haar, krijgt u een advies en 
wordt er een proefkapsel gemaakt. Na het proefkapsel kunnen er nog andere wensen worden besproken. 
Vervolgens wordt op uw trouw/feestdag geheel volgens planning het prachtige bruids/feestkapsel verzorgd en 
krijgt u ook een gratis hairspray, zodat uw haar de hele dag goed in model blijft. Ook haaraccessoires zijn bij de 
prijs inbegrepen.  
 
 
 
Het tarief is voor twee afspraken, incl. proef, wassen, knippen, stylen en accessoires. Dit is een gemiddelde prijs. In 
sommige gevallen kan er in overleg een toeslag worden berekend indien er extra tijd nodig is bij speciale 
aanvullende wensen (denk aan kleuringen, reiskosten, aanwezigheid kapper tijdens het feest etc.). Er geldt een 
collectiviteitskorting als er door GekniptenWel ook feestelijke kapsels verzorgd worden voor de bruidegom en/of 
familieleden/genodigden. 
 
Permanenten (omvormen) kort haar  
(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)   
€ 69 
 
Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  
 
Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk met wikkels (van het benodigde formaat) of papillotten ingezet en behandeld 
met een hoge kwaliteit permanentvloeistof van L’Oréal Professionnel. Het haar wordt vakkundig uitgespoeld, 
gewassen en behandeld met een speciale verzorgende haarcrème ter bescherming van het haar. Vervolgens 
worden de puntjes van het haar geknipt of gesneden volgens bestaand model. U kunt daarna kiezen uit bepaalde 
styling bv. föhnen of watergolven. 
 

Permanenten (omvormen) schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u) 

€ 84,50 

 
Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk met wikkels (van het benodigde formaat) of papillotten ingezet en behandeld 
met een hoge kwaliteit permanentvloeistof van L’Oréal Professionnel. Het haar wordt vakkundig uitgespoeld, 
gewassen en behandeld met een speciale verzorgende haarcrème ter bescherming van het haar. Vervolgens 
worden de puntjes van het haar geknipt of gesneden volgens bestaand model. U kunt daarna kiezen uit bepaalde 
styling bv. föhnen of watergolven. 
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Permanenten (omvormen) lang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u 45 min)  

€ 102,50 

 
Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.   

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk met wikkels (van het benodigde formaat) of papillotten ingezet en behandeld 
met een hoge kwaliteit permanentvloeistof van L’Oréal Professionnel. Het haar wordt vakkundig uitgespoeld, 
gewassen en behandeld met een speciale verzorgende haarcrème ter bescherming van het haar. Vervolgens 
worden de puntjes van het haar geknipt of gesneden volgens bestaand model. U kunt daarna kiezen uit bepaalde 
styling bv. föhnen of watergolven. 
 

KLEUREN REGULIER (ZIE VERDER OOK KLEUREN “AMMONIAKVRIJ”) 

Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - kort haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min)    

€ 39,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel in uw gewenste 
kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het haar en er is 100% 
grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min)  

€ 49,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel in uw gewenste 
kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het haar en er is 100% 
grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief uitgebreid stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
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Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - lang haar  

(gem. tijdsduur: 2 u)    

€ 69,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel in uw gewenste 
kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het haar en er is 100% 
grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 min)  

€ 52,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. uitgebreid stylen. Indien het nodig is om een haarvezelversterkend 
middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 
euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering voor balayage (grote 
plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

 

Blonderen schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u)    

€ 62,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 
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Blonderen lang haar  

(gem. tijdsduur: 4 u)    

€ 78,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief uitgebreid stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering  voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 43,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Via een speciaal siliconen mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd (lichter gemaakt) of gekleurd. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van 
voedende en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede l’Oréal 
producten die extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam - schouderlang haar 

 (gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 55,00 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd (lichter gemaakt) of gekleurd. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van 
voedende en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede l’Oréal 
producten die extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 
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Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam  - lang haar 

(gem. tijdsduur: 3,5 u)   

€ 75 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Via een speciaal siliconen  hoed (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid 
strengen/plukken ontkleurd (lichter gemaakt) of gekleurd. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik 
gemaakt van voedende en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede 
l’Oréal producten die extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief  modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Balayage schouderlang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 62,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ontkleurd met of 
zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende gradaties). Daarna 
wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Balayage lang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 3 u 30 minuten)  

€ 87,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ontkleurd met of 
zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende gradaties). Daarna 
wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 
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Highlights/lowlights 15 folies 

 (gem. tijdsduur: 1 u 30 min)   

€ 41,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
15 folies (meestal bovenop en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan 
worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 
15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en soort verf). 

 

Highlights/lowlights 30 folies 

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 78,50      

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
30 folies (meestal bovenop, achterkant en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten (met of zonder ammoniak).  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan 
worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 
15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en soort verf). 

 

Highlights/lowlights 45 folies  

(gem. tijdsduur: 4 u30 min) 

€ 115,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
45 folies (verdeeld over het hele hoofd). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Bij meer folies geldt een tarief van 
2,50 euro per folie. Voor sommige lowlight kleuringen is eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de 
huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een 
volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en 
soort verf). 
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Kleuren – enkele lok 

(gem. tijdsduur: 45 minuten)  

€ 14,50 

Op uw aanwijzing wordt een enkele lok gekleurd of eerst ontkleurd en dan ingekleurd. Het haar wordt gewassen 
en gedroogd met goede l'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. 

 

KLEUREN – AMMONIAKVRIJ 

Toner – ammoniakvrij - kort haar  

(gem. tijdsduur: 20 min)     

€ 17,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Dit is een korte (semi) kleurpigment behandeling zonder ammoniak om kleuring op te frissen en te neutraliseren 
(bv. gele gloed verwijderen). De kleuring is ammoniak vrij en blijft minimaal 6 weken zichtbaar. Het wordt vaak 
toegepast op reeds gekleurd haar of na een ontkleuring/highlights. Daarna wordt het haar gewassen met goede 
producten van L'Oréal Professionnel. Het haar krijgt een prachtige gloed en ziet er weer gezond uit. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
 

Toner – ammoniakvrij - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 25 min)     

€ 19,50  

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Dit is een korte (semi) kleurpigment behandeling zonder ammoniak om kleuring op te frissen en te neutraliseren 
(bv. gele gloed verwijderen). De kleuring is ammoniak vrij en blijft minimaal 6 weken zichtbaar. Het wordt vaak 
toegepast op reeds gekleurd haar of na een ontkleuring/highlights. Daarna wordt het haar gewassen met goede 
producten van L'Oréal Professionnel. Het haar krijgt een prachtige gloed en ziet er weer gezond uit. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
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Toner – ammoniakvrij - lang haar  

(gem. tijdsduur: 30 min)   

€ 22,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Dit is een korte kleurpigment behandeling zonder ammoniak om kleuring op te frissen en te neutraliseren (bv. gele 
gloed verwijderen). De kleuring is ammoniak vrij en blijft minimaal 6 weken zichtbaar. Het wordt vaak toegepast 
op reeds gekleurd haar of na een ontkleuring/highlights. Daarna wordt het haar gewassen met goede producten 
van L'Oréal Professionnel. Het haar krijgt een prachtige gloed en ziet er weer gezond uit. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
 

Mannen – kleuren – ammoniakvrij 

(gem. tijdsduur: 30 min)   

€ 17,50 

Uw haar wordt behandeld met een kleurspoeling zonder ammoniak van de serie Professionnel Homme by L’Oréal. 
Dat wil zeggen dat de kleurpigmenten om het haar en gedeeltelijk in het haar worden opgenomen. Daarna wordt 
het haar met een goede l’Oréal Homme shampoo gewassen en gedroogd. De houdbaarheid van de kleur is circa 6 
weken (dit is een schatting bij wassen om de dag). 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en inclusief modelföhnen/stylen. 

 

Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - kort haar 

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 29,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een semi-permanente ammoniakvrije  kleurspoeling van L’Oréal Professionnel in 
uw gewenste kleur. De kleurpigmenten dringen gedeeltelijk door in het haar. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en 
drogen. De houdbaarheid van de kleurspoeling is ongeveer 6 weken. Grijsdekking kan als uw haar tot maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
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Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min) 

€ 39,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm -25 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een semi-permanente ammoniakvrije  kleurspoeling van L’Oréal Professionnel in 
uw gewenste kleur. De kleurpigmenten dringen gedeeltelijk door in het haar. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en 
drogen. De houdbaarheid van de kleurspoeling is ongeveer 6 weken. Grijsdekking kan als uw haar tot maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
 
Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - lang haar  

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 54,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een semi-permanente ammoniakvrije  kleurspoeling van L’Oréal Professionnel in 
uw gewenste kleur. De kleurpigmenten dringen gedeeltelijk door in het haar. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en 
drogen. De houdbaarheid van de kleurspoeling is ongeveer 6 weken. Grijsdekking kan als uw haar tot maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
 
Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - kort haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 42,50           

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel 
in uw gewenste kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het 
haar en er is 100% grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
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Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min)  

€ 52,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel 
in uw gewenste kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het 
haar en er is 100% grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

 
Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - lang haar 

 (gem. tijdsduur: 2 u) 

 € 89,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) kleuring van L’Oréal Professionnel 
in uw gewenste kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De kleurpigmenten dringen diep door in het 
haar en er is 100% grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
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Blonderen – ammoniakvrij kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 min) 

€ 64 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen – ammoniakvrij schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u)   

€ 74 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen – ammoniakvrij lang haar  

(gem. tijdsduur: 4 u)   

€ 98,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
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Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 minuten) 

€ 54,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van voedende 
en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede l’Oréal producten die 
extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u) 

€ 67,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van voedende 
en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede l’Oréal producten die 
extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij lang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min) 

€ 88,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. U bepaalt de dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van voedende 
en verzorgende producten van L’Oréal Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede l’Oréal producten die 
extra verzorgend zijn voor uw haar en het haar wordt gedroogd. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
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Balayage – ammoniakvrij schouderlang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 74 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ammoniakvrij 
ontkleurd met of zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende 
gradaties). Daarna wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt 
van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Balayage – ammoniakvrij lang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min)  

€ 98,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ammoniakvrij 
ontkleurd met of zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende 
gradaties). Daarna wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt 
van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 15 folies  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min)  

€ 52,50  

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 15 folies (meestal bovenop en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten.  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de 
gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ammoniakvrij 
ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren 
verf). 
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Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 30 folies 

 (gem. tijdsduur: 3 u)   

€ 99,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 30 folies (meestal bovenop, achterkant en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten.  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de 
gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ammoniakvrij 
ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren 
verf). 

 
Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 45 folies  

(gem. tijdsduur: 4 u 30 minuten)  

€ 145,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 45 folies (verdeeld over het hele hoofd). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten (met of zonder ammoniak).  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Bij meer folies geldt een tarief van 
3,50 euro per folie. Voor sommige lowlight kleuringen is toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig 
(afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken 
worden in een volgende stap apart ammoniakvrij ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro 
(afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren verf). 

 

Kleuren enkele brede lok – ammoniakvrij 

(gem. tijdsduur: 45 minuten)  

€ 16,50 

Op uw aanwijzing wordt een enkele lok gekleurd of eerst ontkleurd en dan ingekleurd. Er worden ammoniakvrije 
producten gebruikt. Het haar wordt gewassen en gedroogd met goede l'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief stylen. 
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Botanea – 100% biologische kleuring kort haar – excl. grijsbehandeling  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 64,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en Lavendel, vrij van parabenen, 
sulfaten, siliconen en synthetische geur- en kleurstoffen. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van 
Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen 
die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.  

 

Botanea – 100% biologische kleuring schouderlang haar – excl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 1 u 50 minuten)  

€ 84,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en Lavendel, , vrij van parabenen, 
sulfaten, siliconen en synthetische geur- en kleurstoffen. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van 
Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen 
die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.  

 

Botanea – 100% biologische kleuring lang haar – excl. grijsbehandeling  

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)           

€ 129,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. Het haar kan niet 
worden opgelicht, maar wel donkerder gekleurd worden. 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor een grijshaar behandeling is de 
toeslag maximaal 48 euro, afhankelijk van het % grijs haar en de extra tijdsduur.  
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Botanea – 100% biologische kleuring kort haar – incl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 2 u 15 min)  

€ 112,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw  haar wordt in twee stappen (ivm extra grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld 
met biologische producten van Source Essentielle. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, 
Cassia en Indigo. Het haar kan niet worden opgelicht, maar wel donkerder gekleurd worden. 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.    

 

Botanea – 100% biologische kleuring schouderlang haar – incl.  grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 minuten)  

€ 132,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw  haar wordt in twee stappen (i.v.m. grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met 
biologische producten van Source Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en 
Lavendel. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van 
licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij 
de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.    

 

Botanea – 100% biologische kleuring lang haar – incl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 3 u 15 min)  

€ 177,50  

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw  haar wordt in twee stappen (i.v.m. grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met 
biologische producten van Source Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en 
Lavendel. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van 
licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij 
de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.   


