Børneklip
•
•
•

0 - 6 År (195 kr.)
6 - 12 År (235 kr.)
6 - 12 År med vask, føn og styling (evt. piger med langt hår) (295 kr.)

Herreklip
•
•
•

Herreklip med vask og styling (275 kr.)
Pensionistklip med vask og styling (250 kr.) 9:00 – 13:00 kl.
Herre VIP Klip med vask og styling (225 kr.)
Hvor du kommer hver tredje uge og blive klippet.

•
•
•

Maskinklip (125 kr.)
Klip af kant og krans med vask og styling (225 kr.)
Striber kort hår med vask, klip og styling (495 kr.)
Med enten kam/finger eller stanniol

•
•
•

Farve kort hår med vask, klip og styling (565 kr.)
Permanent kort hår med vask, klip og styling (795 kr.)

Dameklip
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pandehår (65 kr.)
Vask & let føn (255 kr.)
Vask med føn og styling (295 kr.)
Klip kort hår med vask, føn og styling (385 kr.)
Klip pagehår med vask, føn og styling (425 kr.)
Klip langt hår med vask, føn og styling (495 kr.)
Klip extra langt hår med vask, føn og styling (525 kr.)
Klip kort hår med vask, vandondulation og styling (485 kr.)
Klip pagehår med vask, vandondulation og styling (520 kr.)
En lille tilretning v/øre & nakke (195 kr.)
Pensionistklip med vask, føn og styling (350 kr.) 9:00 – 13:00 kl.
Vask & vandondulation og styling (325 kr.)

Bryn / Vipper
•
•
•
•
•
•

Retning af bryn med voks (115 kr.)
Retning af bryn med pincet (90 kr.)
Retning af bryn med blad (65 kr.)
Farve vipper (145 kr.)
Farvning bryn inkl. ret & vipper (250 kr.)
Farve bryn & ret (135 kr.)
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Farve
•
•
•
•
•
•
•
•

Touch up med skyllefarve (395 kr.)
Farve kort hår med vask og let føn (545 kr.)
Farve pagehår med vask og let føn (595 kr.)
Farve langt hår med vask og let føn (725 kr.)
Farve extra langt hår med vask og let føn (1000 kr.)
Farve bund (max 3 cm) med vask og let føn (495 kr.)
Farve bund (max 3 cm) med vask, klip og styling (850 kr.)
Farve bund (max 3 cm) med striber (hen over skilning) i med vask og let føn (645 kr.)
Hvor striber også blive frisket op på toppen

•

Farve bund (max 3 cm) med striber i (hen over skilning) klip med vask og styling (965 kr.)
Hvor striber også blive frisket op på toppen

•
•
•
•

Farve kort hår med vask, klip og styling (845 kr.)
Farve pagehår med vask, klip og styling (995 kr.)
Farve langt hår med vask, klip og styling (1195 kr.)
Farve extra langt hår med vask, klip og styling (1325 kr.)

Refleks / Striber
•

Reparation af skilning med vask, klip og styling (ca. 15 - 20 pakker) (1095 kr.)
Striber kun på toppen, vask og klip (pagehår)

•

Reparation af skilning med vask og styling (ca. 15 - 20 pakker) (595 kr.)
Striber kun på toppen (pagehår)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Striber med hætte (kun kort hår) med vask og styling (595 kr.)
Striber kort hår med vask og styling (645 kr.)
Striber pagehår med vask og styling (845 kr.)
Striber langt hår med vask og styling (1045kr.)
Striber extra langt hår med vask og styling (1150 kr.)
Striber med hætte (kun kort hår) med vask, klip og styling (895 kr.)
Striber kort hår med vask, klip og styling (95 kr.)
Striber i pagehår med vask, klip og styling (1095 kr.)
Striber i langt hår med vask, klip og styling (1375 kr.)
Striber i extra langt hår med vask, klip og styling (1545 kr.)

Permanent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanent kort hår & vask og vandondulation (695 kr.)
Permanent kort hår med vask og styling (595 kr.)
Permanent pagehår med vask og styling (725 kr.)
Permanent langt hår med vask og styling (1045 kr.)
Permanent extra langt hår med vask og styling (1395 kr.)
Permanent kort hår med vask, klip og styling (855 kr.)
Permanent pagehår med vask, klip og styling (1055 kr.)
Permanent langt hår med vask, klip og styling (1395 kr.)
Permanent extra langt hår med vask, klip og styling (1495 kr.)
Permanent kort hår med vask, klip og vandondulation (955 kr.)
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Kurbehandling med Massage
•
•
•
•

Kurbehandling kort hår & massage (145 kr.)
Kurbehandling pagehår & massage (185 kr.)
Kurbehandling langt hår & massage (205 kr.)
Kurbehandling extra langt hår (250 kr.)

Skæg
•

Skægbehandling (115 kr.)
Trimning af skæg

•
•
•
•
•

Håropsætning (fra...295 kr.)
Brudeopsætning inkl. Prøveopsæt (1495 kr.)
Brudepigeopsætning (295 kr.)
Festopsætning (695 kr.)
Konfirmationsopsætning (695 kr.)

Rådgivning / Konsultation
•

Rådgivning / Konsultation (295 kr.)
Jeg tager mig tid til, at vi finder ud af, hvad du gerne vil, det der klæder dig og måske en farve du er i tvivl om.
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