Oliebaden
Oliën en vetten beschermen het haar tegen uitdroging en verlies van mineralen. Onze behandelingen zijn erop gericht om het vocht-, vet- en mineralengehalte in het haar te herstellen, zodat
het haar volume, stevigheid en glans krijgt.

Tricobios-olie							
Crèmebehandeling						
Mask pilvicure + capisobios + Tricobios				

€ 15,25
€ 28,25
€ 38,25

Ampullen
De amullen van La Biosthetique zijn mineralenbommetjes voor het haar. U merkt direct dat het
haar zijn stevigheid, veerkracht en glans terug krijgt.

Capisobios - Vital plus - Ergines regenerante			
Bio-fanelan premium / anti-chute ampul				

€ 5,25
€ 11,25

Wenkbrauwen en wimpers
Epileren								
Wimpers verven							
Wenkbrauwen verven						
Wimpers en wenkbrauwen verven					

€ 17,25
€ 17,25
€ 17,25
€ 30,75
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Diagnoses
Diagnose en behandeling van haar- en hoofdhuidproblemen is ons specialisme. Hiervoor gebruiken
wij verschillende technieken waaronder microscopisch onderzoek van haarwortels en het bloed.

Diagnose van hoofdhuid en bloed (45 minuten)			
Elke volgende (15 minuten)					
Vervolg bloedfoto’s (15 minuten)					
Microscopische haarwortelanalyse					
Microscopische haarwortelanalyse (vervolgonderzoek)		

€ 63,95
€ 18,25
€ 22,75
€ 88,95
€ 47,25

Al onze behandelingen zijn inclusief finishing producten.
Stap vrijblijvend even binnen of bel voor een afspraak 026 - 442 43 25
Online afspraak maken is mogelijk via onze website www.uw-kapper.nl
Hier vindt u ook informatie over o.a. haar- en hoofdhuidproblemen en verzuring.
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Het is ons doel u een perfect kapsel te geven. Hiervoor volgen wij de laatste
knip- en kleurtechnieken en modetrends op de voet. Heeft u vragen of wilt u
verzorgingstips, wij helpen u graag zo lang mogelijk van het kapsel te genieten.
Knippen dames
Wat wilt u met uw kapsel uitstralen? Vertel het ons en wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Wassen - Föhnen							
Knippen - Stylen (van door u gewassen haar)			
Wassen - Knippen - Stylen					
Knippen - Föhnen						
Wassen - Knippen - Föhnen					
Wassen - Knippen - Föhenen 3 weken coupe			

€
€
€
€
€
€

Toeslag lang haar (op elke behandeling)				
Toeslag krullen of carmen-set					
Invlechten, opsteken e.d. per 15 minuten				

€ 18,25
€ 18,25
€ 18,25

32,75
39,75
44,75
50,75
56,25
50,75

Uw haarkleur kan uw coupe en uitstraling enorm versterken.

Touch								
Aanzet binnen 4 weken						
Gehele kleuring							
Kleurtoeslag vanaf 70 cc. per 15 cc.				

€ 45,00
€ 51,75
€ 62,75
€ 4,00

Kleuraccenten i.c.m. kleurbehandeling
Kleuraccenten versterken de kleur en geven het haar een levendige uitstraling.

Relight t/m 5 folies ** 					
High/low lights t/m 10 folies					
High/low lights t/m 15 folies					
High/low lights t/m 20 folies					
Coupe soleil							

€
€
€
€
€

15,00
25,00
35,00
45,00
69,75

Structuuromvorming*

Knippen Heren
Trendy, klassiek of ...., uw kapsel verteld waar u voor staat. Vertel ons wat u wilt uitstralen en wij
geven u gratis advies over het kapsel dat bij u past.

Wassen - Föhnen							
Knippen - Stylen (van door u gewassen haar)			
Wassen - Knippen - Stylen					
Knippen - Föhnen						
Wassen - Knippen - Föhnen					
Wassen - Knippen - Föhenen 3 weken coupe			

€
€
€
€
€
€

Authentiek Scheren - hot & cold towel - oil				
Knippen - Scheren baard						

€ 22,75
€ 22,75

28,75
39,75
44,75
44,75
48,25
45,25

Knippen Kinderen
Kinderen tot 6 jaar						
Knippen-stylen kinderkapsels					
Incl. wassen en föhnen						

Kleurbehandelingen*

€ 18,25
€ 34,25
€ 40,75

Bij een (deel)permanent krijgt uw haar een hele nieuwe structuur. Met ampullen brengen wij het haar
voor en na de permanent in conditie, zodat het zo min mogelijk te lijden heeft van de behandeling.

Permanent						
Deel permanent							

€ 119,75
€ 95,75

Haar- en hoofdhuidbehandelingen
Met onze haar- en hoofdhuidbehandelingen kunnen wij uw hoofdhuid optimaal verzorgen en
ontdoen van afvalstoffen. Ook kunnen wij het beschadigde haar herstellen met mineralen, zodat
het beter vocht vasthoudt en het haar stevigheid en een mooie natuurlijke glans krijgt.

Clarifiante behandeling						
Silhouette behandeling						
ZAP massage							

€ 18,25
€ 18,25
€ 18,25

* Bij kleurbehandelingen en structuuromvorming beschermen wij het haar en de
hoofdhuid met Biosthetische behandelingen.
** Vraag naar onze aanbiedingen

