


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 colour menu 

vind je al onze kleurbehandelingen. Vraag je stylist om advies.

Uitgroeibehandeling   vanaf

Kleuring XS (uitgroei)   € 43,00

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.

Volledige kleuring   vanaf

Kleuring S (kort haar)   € 47,00
Kleuring M (middellang haar)  € 55,00
Kleuring L (lang haar)   € 70,00

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

Ultimate Blond (ontkleuring)   € 70,00

Wil je je haar meer dan vier tinten lichter kleuren? Dan zal de 
behandeling voorafgegaan worden door een ontkleuring.

Special colors    vanaf

Sebastian Cellophanes (glanskleuring)  € 43,00

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 (pastel kleuring)   € 25,00

Dit is een tijdelijke kleuring die wordt toegepast na een 
ontkleuring of als opfrisser van je haar. Kleuren van 
poederroze tot granny grey!

High/Lowlights    vanaf

High/Lowlights S (kort haar)   € 43,00
High/Lowlights M (middellang haar)  € 55,00
High/Lowlights L (lang haar)   € 70,00

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 colour.

Sassoon folies    vanaf
 
Folie Sassoon S (deel kleuring)  € 60,00
Folie Sassoon M (deel kleuring middel) € 85,00
Folie Sassoon L (gehele kleuring)  € 105,00
Folie Sassoon XL (gehele kleuring lang)   € 125,00

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

Free hand painting   vanaf

Free hand painting kleuring   € 80,00

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.

Olaplex      vanaf € 20,00
Waarom een Olaplex behandeling toevoegen aan je kleurbehandeling? Kleurspecialisten zijn 
razend enthousiast over de Olaplex 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.


