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In een wereld waar de trends komen en gaan en er steeds meer nieuwe
behandelingen en producten op de markt komen, ontstaat de behoefte
voor personalisering. Hieruit is een vernieuwend hair en beauty concept
ontstaan:
z .

colori e

Ons doel is om iedereen die onze salon bezoekt een unieke en persoonlijke
ervaring te bieden. Dit begint bij een geheel persoonlijk advies op het gebied
van vormen, kleuren en behandelingen die bij jou passen. Om een zo compleet mogelijk advies te geven, kijken we daarom niet alleen naar jouw ideale
haarstijl en haarkleur, maar bieden wij ook uitgebreid advies op het gebied
van haarverzorging, make-up, wenkbrauwen en styling (kleding). Wij geven
je alle tools om de uitstraling te vinden die het beste bij jou past.
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z kun je terugvinden in dit
Alle onderdelen van
maar vraag vooral je eigen stylist om advies!
Het team van ARTISTICHAIR
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KNIPPEN
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TOPSTYLIST
Wassen, knippen

€ 35,95

Wassen, knippen, drogen

€ 47,00

Wassen, knippen, stylen

€ 51,25

Wassen, knippen, föhnen/
straighten

€ 60,75

Wassen, föhnen vanaf

€ 34,50

Kinderen knippen (t/m 12 jaar)

€ 25,50

Alle wassingen zijn inclusief een hoofdhuidmassage.

Alle medewerkers in onze kapsalon zijn goed opgeleid en getalenteerd.
Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen door wie je geholpen wilt worden.
Bij ons staat kwaliteit altijd voorop. Dat garanderen wij voor iedere stylist in
onze kapsalon.
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C O LO R M E N U
Wij kleuren volgens de filosofie en technieken van Sassoon Professional,
waarbij we ons richten op een op maat gemaakte kleuring die bij jou past.
In ons color menu vind je al onze kleurbehandelingen. Vraag je stylist om
advies. NB: prijzen zijn vanaf prijzen. Zie ook onze website.
VOLLEDIGE KLEURING VANAF
Kleuring XS (uitgroei kleuring)

€ 46,00

Kleuring S (kort haar)

€ 50,50

Kleuring M (middellang haar)

€ 59,00

Kleuring L (lang haar)

€ 74,95

Ontkleuring / Ultimate Blond

€ 74,95

HIGH/LOWLIGHTS VANAF
High/Lowlights S (kort haar)

€ 50,50

High/Lowlights M (middel lengte haar)

€ 59,00

High/Lowlights L (lang haar)

€ 74,95

SASSOON FOLIES (TECHNIEK) VANAF
Folie Sassoon S (deel folie kleuring)

€ 65,00

Folie Sassoon M (deel folie kleuring middel)

€ 91,00

Folie Sassoon L (gehele folie kleuring)

€ 112,95

Folie Sassoon XL (gehele folie kleuring lang)

€ 134,00

SPECIAL COLORS VANAF
Sebastian Cellophanes (glanskleuring)

€ 43,00

Toning (pastel kleuring)

€ 28,75

Freehand Painting (v.a.)

€ 86,00

Wellaplex (v.a.)

€ 20,00
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UITGROEIBEHANDELING

De perfecte behandeling als je elke 4 a 6 weken je haren laat
kleuren en alleen de aanzet wilt bijwerken. Kan ook geboekt
worden in combinatie met andere kleurbehandelingen.

VOLLEDIGEKLEURING

Een volledige kleuring dekt het gehele haar en zorgt voor een
mooie egale kleur.

ULTIMATEBLOND (ontkleuring)
Wil je je haar meer dan vier tinten lichter kleuren? Dan zal de
behandeling voorafgegaan worden door een ontkleuring.
HIGH/LOWLIGHTS

Wil je alleen lichte of donkere accenten in je haar aanbrengen
dan kun je het beste kiezen voor onze high of lowlights. Kan ook
in combinatie met een Special color.

SASSOONFOLIES

Met deze verfijnde folietechniek kan er goed rekening gehouden
worden met de valling en structuur van het haar. Alles is dus op
maat gemaakt.

SPECIALCOLORS

SEBASTIAN CELLOPHANES (glanskleuring) Een transparante
verzorgende spoeling op natuurlijke basis voor maximale
shine. Ook voor óver je kleuring om deze te sealen en de
houdbaarheid te verlengen.
TONING (pastelkleuring) Dit is een tijdelijke kleuring die wordt
toegepast na een ont kleuring of als opfrisser van je haar.
Kleuren van poederroze tot granny grey!

FREEHANDPAINTING

Free hand painting is een creatieve vorm van kleuren waarbij
de stylist vanuit de losse hand met een penseel het haar kleurt.
Hierdoor wordt het haar op zeer natuurlijke manier ingekleurd.

WELLAPLEX

Waarom een Wellaplex behandeling toevoegen aan je kleurbehandeling?
Kleurspecialistenzijn razend enthousiast over de Wellaplex hair treatment,
omdat het helpt de beschadigingen van het haar tegen te gaan of te
voorkomen, zodat je haar gezond blijft en je dit zonder zorgen kunt kleuren.
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CARE

Jouw EnergyCode vormt de basis van een treatment die op de specifieke
behoeften van je haar en hoofdhuid wordt toegespitst. Op basis van jouw
unieke EnergyCode stellen wij een uiterst gepersonaliseerde behandelingskuur voor.
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SYSTEM TREATMENTS
Vanuit System Professional zijn er speciale treatments opgesteld die
aansluiten op de verschillende EnergyCodes. De volgende treatments
kunt u ook ondergaan bij Artistic Hair.
ENERGY BLOW-DRY

€ 20,00

Express Finishing Treatment die extra sterke en elasticiteit biedt. De ideale
voorbereiding op een föhnbehandeling met blijvend resultaat. De energieboost
voor alle typen haar.

SCALP ENERGY

€ 20,00

Treatment met een verkwikkende massage en hoofdhuidactieve serums, die
de hoofdhuid stimuleert, om deze weer optimale energie te geven.

ESSENTIAL

€ 20,00

Een snelle en ontspannende, uit 3 stappen bestaande, Treatment met een
unieke shampoo massage. Emulsion en leave-in product. Perfect voor een
extra vleugje luxe.

PURIFY SHAMPEELING

€ 20,00

Herstelt de natuurlijke balans van de hoofdhuid zodra de tekenen van roos en
irritatie verschijnen, zodat je langer van een gezonder aanvoelende hoofdhuid
kunt genieten.

COLOR LOCK

€ 20,00

De essentiële stap na een kleurbehandeling die kleur vasthoudt. Deze Treatment wordt op maat gemaakt voor elk haar type om intense kleurresultaten
te garanderen

PERM LOCK

€ 20,00

De essentiële stap na elke permanent- of straight behandeling. Deze Treatment
wordt gedepersonaliseerd met een infusion voor een extra luxueuze verzorging.

MOLECULAR HAIR REFILLING

€ 25,00

Treatment voor een directe versterking en reconstructie van de haarvezel zonder
het zwaar te maken. Hierdoor ziet het haar er beter uit, voelt het beter aan en krijgt
het meer weerstand.

INTENSE

€ 30,00

Intensieve, uit 4 stappen bestaande, Treatment met twee verzorgende voordelen
en een intense Massage, voor een intensieve haartransformatie.

REBORN

€ 40,00

Luxueuze, uit 5 stappen bestaande, Treatment met AMOA Massage, voor
langdurige verbetering van de kwaliteit van haar en hoofdhuid. De ultieme
combinatie van prestatie en ontspanning
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W O R KS H O PS

De prijzen en tijdsduur van de volgende workshops zijn gebaseerd op een
individuele sessie. Elke workshop kan opgebouwd worden uit meerdere
onderdelen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wenkbrauw treatment +
make-up workshop of kun je tegelijkertijd een seasonal update krijgen.
Uiteraard kun je al deze workshops ook gezellig met een grotere groep komen volgen. Bel ons dan even voor alle mogelijkheden en een prijsindicatie.
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ADVIES COLORIZE BASIS (30 MIN)

€ 31,00

In ons basisadvies kijken wij naar jouw unieke kenmerken zowel uiterlijk als innerlijk
om te bepalen welke haarstijlen, haarkleuren en verzorgingsproducten goed bij jou
passen. Volg je bij ons meteen een knip- en kleurbehandeling dan ontvang je het
basis Colorize advies gratis.

BROWZ (30 MIN)

€ 31,00

Full Anastasia treatment

MAKE-UP (BY DELILAH) (45 MIN)

€ 45,00

Volledige make up workshop met adviezen en tips over make up, contouring en
kleur.

HAARSTYLING (45 MIN)

€ 45,00

Leer zelf je haar te stylen op verschillende manieren die bij jouw gezicht en
persoonlijkheid passen.
EXTRA BIJ TE BOEKEN: UP DO WORKSHOP (15 MIN)

€ 15,00

STYLING ADVIES (V.A. 30 MIN)

€ 31,00

Leer welke vormen, stijl, stoffen, proporties, dessins en accessoires passen bij jou.

KLEURKARAKTERISTIEKEN (30 MIN)

€ 31,00

We bepalen jouw 2e en 3e kleur dominant (d.m.v. color drapes) om nog gerichter
advies te kunnen geven over welke kleuren en kleurencombinaties bij jou passen in
zowel kleding, haar, make-up en accessoires.

SEASON AND STYLE UPDATE (V.A. 30 MIN)

€ 31,00

Je krijgt advies over de must haves van dit seizoen, welke kleuren van dit seizoen
het beste bij jou passen en hoe je ze combineert, makkelijke manieren om je huidige garderobe te updaten en nieuwe stijlen voor je haar, accessoires en make-up.

KLEURENPASPOORT

€ 50,00

Door te kijken naar combinatie van de kleur van je huid, ogen en haar zal je image
consultant laten zien welk palet aan kleuren jouw unieke uitstraling aanvullen. Het
eindresultaat is een persoonlijk kleurenpaspoort met 42 lapjes stof en tips voor het
combineren van kleuren.

BRUIDSARRANGEMENT
Wij hebben een speciaal arrangement voor jouw grote dag! We voorzien je
graag van advies over je kleding, haar, haarverzorging, make-up, wenkbrauwen
en alles wat er bij komt kijken om ervoor te zorgen dat jij er op je mooist uit ziet.
Daarnaast staan we natuurlijk op de dag zelf in de aanslag om het besproken
plaatje tot werkelijkheid te brengen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden en prijsindicaties.

11

12

with the personal touch

Dorpsstraat 47 | 2361 AR Warmond | 071 - 301 93 83
www.artistic-hair.net |
Artistic-hair |
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