PRIJSLIJST

MET EN
ZONDER
AK
AFSPRA

KWALITEIT KOST TIJD, WE NEMEN DE TIJD VOOR ONZE BEHANDELINGEN.
WIL JE MEER WETEN, VRAAG BINNEN ADVIES.
KNIPPEN
				
inclusief wassen, drogen/stylen, gel, wax, lak etc.				

PRIJS

Vrouw
Man
Man kalend = ongeveer 40% minder haar
Man iedere 14 dagen knippen
Jeugd 13 tot en met 20 jaar
Student = op vertoon studenten kaart tot en met leeftijd 25 jaar
Ponny knippen
Ponny knippen (onderhoud coupe vaste klant WaXX)
Nekharen (onderhoud coupe als vaste klant van WaXX)

39,50
37,50
26,50
26,50
30,50
30,50
12,50
gratis
gratis

Knippen door Rick en Suzan

Vrouw
Man
Student
Rick: Kinderen
Suzan: Kinderen

44,50
41,00
33,50
33,00
26,50

KIDS
inclusief wassen, drogen/stylen, gel, wax, lak etc.
Allerjongsten
5 jaar en jonger
6 jaar
etc.
12 jaar

prijs in overleg
19,00
20,00
26,00

OLAPLEX / SMARTBOND
additief die bescherming geeft tijdens het kleuren
voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden
Olaplex herstelbehandeling
Olaplex herstelbehandeling na een knip of kleur behandeling
1 shot Olaplex tijdens kleuring
1 shot smartbond bij verf
1 shot smartbond bij highlights/balayage

60,50
42,50
18,50
7,50
15,00

FOHNEN
inclusief wassen + mousse, gel, lak etc.				
Stylen
Fohnen
Fohnen lang haar

18,00
29,00
50,00

STYLING
inclusief gel, wax, lak etc.
voor lang haar en of speciale technieken kunnen toeslagen gelden
exclusief wassen, het stylen is het mooist als je haar 2 dagen niet gewassen is
Wassen + droogmaken voor de styling
Waxx Styling (styling voor je avond uit, sollicitatie etc.)
Glamour look (setting en styling)
Steil maken met de tang (max. schouderlengte)
Slag / krul met de tang (max schouderlengte)
Festival Hair (vlechten, knotjes, up-do’s, styling)
Festival Hair Advanced (vlechten, knotjes, up-do’s, styling)
Glamour / Red Carpet styling (zonder setting)
Glamour / Red Carpet styling (zonder setting) advanced
Glamour / Red Carpet styling (met setting)
Glamour / Red Carpet styling (met setting) advanced

vanaf
vanaf

15,00
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
34,50
18,50
34,50
34,50
49,50

ALL OVER KLEUR - TOTAAL KLEUR
inclusief nabehandeling en verzorging
exclusief Olaplex of Smartbond haarbeschermer
voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers
Blonderen of blonderen uitgroei tot 5 cm lang haar
Blonderen lang haar + toner + bonder
Toner / Demi color = milde licht uitwasbare kleuring
Verven = niet uitwasbare kleuring

van
vanaf

21,00 tot 59,50
59,50
27,00
44,50

BALAYAGE
inclusief ombre, babylight en painting technieken
inclusief nabehandeling en verzorging
exclusief Olaplex of Smartbond haarbeschermer				
voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers
Kort haar + toner
1/2 hoofd + toner (voorkant tot kruin)
in combinatie met basiskleur
1/1 hoofd + toner
1/1 hoofd + 2 tinten + toner (vraag je kapper)
1/1 hoofd met pastel -grijs, rose, blue etc. (vraag je kapper)
in combinatie met basiskleur

vanaf
vanaf

51,50
67,50
+38
98,75
109,75
109,75
+38

HIGHLIGHTS
inclusief nabehandeling en verzorging
exclusief Olaplex of Smartbond haarbeschermer				
voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers
1/3 hoofd highlights - scheiding en zijkant (contrasterend of fijn geweven)
in combinatie met toner
in combinatie met basiskleur
1/2 hoofd highlights (contrasterend of fijn geweven)
in combinatie met toner
in combinatie met basiskleur
1/1 hoofd highlights (contrasterend of fijn geweven)
in combinatie met toner
in combinatie met basiskleur
Babylights/technique extra fijn geweven per 20 min
TROUWEN
Laat je adviseren door één van onze specialisten, maak een afspraak voor een gratis advies en of prijsopgave.
Wij komen ook naar je toe op de dag zelf.
OPENINGSTIJDEN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9.00 - 18.00 u
9.00 - 18.00 u
9.00 - 18.00 u
9.00 - 21.00 u
9.00 - 18.00 u
9.00 - 17.00 u

BOEK JE AFSPRAAK ONLINE OP WWW.WAXX.NL
TEL: 026 - 442 97 71

30,00 of 59,50
+15
+38
59,50 of 75,50
+15
+38
75,50 of 98,75
+15
+38
+27,50

