Onze tarieven '2019'
Momenteel zijn enkel onze basisbehandelingen online te boeken. Voor specifiek technische diensten kan u best telefonisch rerserveren.
Kids
Kids van 0 - 3 jaar
shampoo - snit - handdrogen - afwerking
13,00 €
Jongen van 3 - 12 jaar
shampoo - cond. Spray -snit - handdrogen - afwerking
18,00 €
Meisje van 3 - 6 jaar
shampoo - cond. Spray -snit - handdrogen - afwerking
22,00 €
Meisje van 6 - 12 jaar
shampoo - cond. Spray -snit - handdrogen - afwerking
25,00 €
* de tarieven van onze kinderen is steeds met handdrogen, voor een brushing wordt er een supplement aangerekend van €5

Students -21j
Student snit brushing all-in - 21j

Studente snit brushing all-in - 21j

Men
Men all-in

Shampoo verzorgend
Snit student & styling
Afwerking gel, lac, wax

Een studente geniet van 30% korting op al de tarieven van de ladies

Shampoo verzorgend
Snit student & styling
Afwerking gel, lac, wax

Supplementen

19,99 €

Baard knippen
Scheren "old fashion way"

29,99 €
8,50 €
27,00 €

* We passen een gepersonaliseerd shampoo en masker toe tijdens het wasritueel met relaxerende hoofdmassage.
* Na de snit spoelen we alle haartjes weg zodoende dat u het achteraf niet meer hoeft te doen!
* Als afwerking een verkoelende haarlotion en een stylingsproduct.
* Voor elke mannelijke klant is er een spaarkaart waarbij je al van je 2de bezoek van een korting kan genieten.

Brushingmenu's Ladies
Ladies brushing all-in 'kort'
(kort haar/boven schouderlengte)

Ladies brushing all-in 'kort fabulous'
(kort haar/boven schouderlengte)

Ladies brushing all-in 'lang'
(lang haar/vanaf schouderlengte)

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Versteviger mousse, spray
Brushing kort
Afwerking gel, lac, wax

28,90 €

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Versteviger mousse, spray
Brushing kort
Fabulous look kort (stijltang/krultang)
Afwerking gel, lac, wax

32,90 €

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Versteviger mousse, spray
Brushing lang
Afwerking gel, lac, wax

32,99 €

Ladies brushing all-in 'lang fabulous'
(lang haar/vanaf schouderlengte)

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Versteviger mousse, spray
Brushing lang
Fabulous look lang (stijltang/krultang)
Afwerking gel, lac, wax
* Bij elke brushing ontvangt u een persoonlijk adviesgesprek over de staat van uw haar en hoofdhuid.
* We passen een gepersonaliseerd shampoo en masker toe tijdens het wasritueel met relaxerende hoofdmassage.
* Als afwerking een versteviger en een stylingsproduct bij de brushing.
* Voor elke vrouwelijke klant is er een spaarkaart waarbij je al van je 2de bezoek van een korting geniet.

39,90 €

Onze tarieven '2019'
Snit- brushing menu's Ladies
Ladies snit brushing all-in 'kort'
(kort haar/boven schouderlengte)

Ladies snit brushing all-in 'kort fabulous'
(kort haar/boven schouderlengte)

Ladies snit brushing all-in 'lang'
(lang haar/vanaf schouderlengte)

Ladies snit brushing all-in 'lang fabulous'
(lang haar/vanaf schouderlengte)

Supplementen

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Snit dames
Versteviger mousse, spray
Brushing kort
Afwerking gel, lac, wax

56,00 €

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Snit dames
Versteviger mousse, spray
Brushing kort
Fabulous look kort (stijltang/krultang)
Afwerking gel, lac, wax

60,00 €

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Snit dames lang
Versteviger mousse, spray
Brushing lang
Afwerking gel, lac, wax

61,00 €

Shampoo verzorgend
Verzorging masker
Snit dames
Versteviger mousse, spray
Brushing lang
Fabulous look lang (stijltang/krultang)
Afwerking gel, lac, wax

67,00 €

Kérastase 24-karaat ritueel
Kérastase fusiodoses
Kérastase micronizer
Kérastase ritueel extentionist
Kerastase supplement
L'oréal powermix

15,00 €
7,50 €
2,50 €
15,00 €
3,00 €
5,50 €

Onze technische tarieven '2019'
Kleuringen

Lokken

Cover 5 'heren'
Gloss "color fresh" (wella)
Semi-kleuring
Kleur uitgroei majirel / koleston
Ontkleuring
Extra dosis kleur
Kleurtechniek Ombré kort
Kleurtechniek Ombré lang
Smartbond toepassing in kleur
Flash met zilverpapier/spatola
Meches zilverpapier/spatola bovenop
Meches zilverpapier/spatola volledig
Meches zilverpapier/spatola lang
Magma kleuring supplement
Neutraliseren lokken
* Bij elke kleuring ontvangt u een persoonlijk adviesgesprek over de gewenste kleur.
* We werken met kleuringen van L'oréal Professionnel en Wella Professionnel.
* Om lokken te perfectioneren maken adviseren we een neutralisatie van de lokken te doen.

14,90 €
14,90 €
30,00 €
43,00 €
42,00 €
19,00 €
125,00 €
155,00 €
17,50 €
22,00 €
47,00 €
60,00 €
70,00 €
7,50 €
20,00 €

Permanent

Permanent / ontkrulling deel
Permanent / ontkrulling bovenop
Permanent / ontkrulling volledig
Permanent / ontkrulling lang
Permanent / ontkrulling spiraal
Exxtra dosis 1/2

28,50 €
45,00 €
55,00 €
60,00 €
70,00 €
15,00 €

Haarwerken

Opsteken (-30 minuten)
Opsteken (45 minuten)
Opsteken trouw pakket
Vlechten
Wimpers kleuren
Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen epileren & kleuren
Wenkbrauwen/ wimpers epileren & kleuren

30,00 €
45,00 €
175,00 €
15,00 €
7,00 €
7,00 €
15,00 €
20,00 €

Info
* Alle diensten worden bij elk bezoek besproken in een adviesgesprek.
* Zowel het adviesgesprek als een prijsofferte wordt op voorhand aangeboden.
* Heeft u bij aanvang al bepaalde vragen of wensen, stel ze ons gerust.
* Al onze tarieven zijn inclusief btw.
* Acties of kortingsbonnen die uitgegeven zijn in een kapsalon zijn ook enkel geldig in dat kapsalon en niet in andere;
* Unieke kwaliteitsgarantie: ben je niet tevreden door een fout van onze kappers, dan helpen we je graag gratis verder tot je
echt tevreden bent. Dit op vertoon van je kasticket en binnen de 14 dagen na je bezoek.

Reageren op je bezoek? www.visaversa.net

