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CENNIK
Stylizacja

Regeneracja Kerasilk

włosy krótkie
80 – 120 zł
włosy średnie
90 – 140 zł
włosy długie
100 – 160 zł
strzyżenie tymerem
100 – 150 zł
strzyżenie grzywki dla stałych klientek gratis

52 zł
58 zł
65 zł
130 – 250 zł
90 – 150 zł
250 zł
50 – 150 zł
Elumen

Cena uzależniona jest od ilości
zużytego preparatu

od 120 zł

Farbowanie
włosy krótkie
włosy średnie
włosy długie
balancing
dekoloryzacja
pigmenty
Olaplex (do zabiegu)

50 – 60 zł
80 – 130 zł
80 – 130 zł
80 – 130 zł
70 – 110 zł

Strzyżenie męskie

Modelowanie
włosy krótkie
włosy średnie
włosy długie
kok
podpięcie
kok ślubny
loki

maska
color
pielęgnacja reconstruct
repower
control

100 – 150 zł
110 – 170 zł
130 – 250 zł
200 – 400 zł
od 100 zł
20 – 150 zł
od 60 zł

Zabiegi pielęgnacyjne
Olaplex
100 – 150 zł
Moroccanoil
60 – 120 zł
maska Color, blond
10 zł
ampułki pielęgnacyjne
30 zł
dermabrazja skóry głowy
140 zł
kuracja Moroccanoil sucha i tłusta
30 zł

strzyżenie nożyczkami
strzyżenie maszynką
retusz siwizny

60 – 70 zł
40 – 50 zł
70 – 140 zł

Baleyages
włosy krótkie
110 – 160 zł
włosy średnie
120 – 180 zł
włosy długie
140 – 250 zł
dodatkowy kolor
50 – 100 zł
refleksy – cienie
60 – 150 zł
ombre
od 150 zł
sombre
od 150 zł
flamboyage
od 150 zł
konturowanie włosów
od 150 zł
Olaplex (do zabiegu)
od 60 zł
Trwała
włosy krótkie i średnie
200 zł
włosy długie
200 – 400 zł
trwały styling
120 – 170 zł
Olaplex (do zabiegu)
od 100 zł
Ujarzmienie włosów
kuracja DE-FRIZZ Kerasilk

100 – 300 zł

Wygładzenie włosów
kuracja Kerasilk CONTROL 450 – 550 zł
wygładzanie męskich włosów (tylko góra) 150 zł
Olaplex (do zabiegu)
120 zł

Ostateczną cenę ustala stylista fryzur
Zapraszamy na bezpłatną konsultację

