PRIJSLIJST
Kwaliteit kost tijd, we nemen de tijd voor onze behandelingen.
Wil je meer weten, vraag binnen advies.
KNIPPEN		

PRIJS

Incl. wassen, drogen/stylen, gel, wax, lak etc.		
Vrouw
Man
Man + baard bijwerken
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)

40,00
38,00
46,00
27,00
27,00
31,00
31,00
13,00
gratis
gratis

Knippen door Suzan en Rick

45,00
41,50
34,00
33,50
27,00

Rick
Suzan

Vrouw
Man
Student
Kinderen
Kinderen

BALAYAGE - OMBRE		

PRIJS

Incl. nabehandeling en verzorging.
Excl. Olaplex of Smartbond haarbeschermer.
Voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers.
Hair contouring - babylights
Kort haar (incl toner)
2/3 hoofd (incl toner) - voorkant tot over de kruin
2/3 hoofd + basiskleur
2/3 hoofd + color melt
1/1 hoofd (incl toner)
1/1 hoofd + basiskleur
1/1 hoofd + color melt
Dip dye + color melt

47,50
52,50
68,50
107,50
80,50
100,50
139,50
111,50
69,50

vanaf

KIDS			

PRIJS

Incl. wassen, drogen/stylen, gel, wax, lak etc.
(vanaf 6 jaar +euro per jaar ouder)
Allerjongsten
5 jaar en jonger
6 jaar (etc.)
12 jaar

prijs in overleg
19,50
20,50
26,50

ALL-OVER KLEUR		

PRIJS

Incl. nabehandeling en verzorging.
Excl. Olaplex of Smartbond haarbeschermer.
Voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers.
Toner / demi color = milde licht uitwasbare kleuring
Verven = niet uitwasbare basis kleuring

28,00
46,00

OLAPLEX / SMARTBOND		

PRIJS

Additief die bescherming geeft tijdens het kleuren.
Voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden.
Olaplex herstelbehandeling
Olaplex herstelbehandeling na een knip of kleur behandeling
Shot Olaplex tijdens kleuring
Shot smartbond bij verf
Shot smartbond bij highlights/balayage

STYLING		

61,50
43,50
19,00
7,50
15,50

PRIJS

Incl. mousse, gel, lak etc.
Voor lang haar en/of speciale technieken kunnen toeslagen gelden.
Excl. wassen.
Het stylen is het mooist als je haar 2 dagen niet gewassen is.
Wassen + droogmaken voor de styling
Waxx Styling - touch up (styling voor je avond uit, sollicitatie etc.)
Glamour setting - movie star waves
Krultang of steiltang (haar tot de schouders)
Krultang of steiltang (haar t/m schouderbladen)
Opsteken, knot, gala, invlecht - basic ZONDER setting in 15 min, vanaf
Opsteken, knot, gala, invlecht - advanced MET setting in 30 min, vanaf
Opsteken, knot, gala, invlecht - advanced MET setting in 45 min

Natural Balayage
+ color melt

Tiger Eye = Balayage
+ color melt

TROUWEN		

Ombre
+ basis kleur

BLEACH		

PRIJS

52,00
58,50
75,50
52,00

vanaf
vanaf

PRIJS

Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek waarbij we je
look bespreken, de planning doornemen voor o.a. je proefkapsel en een
prijsindicatie afgeven. Desgewenst komen we naar je toe op je trouwdag.

Incl. nabehandeling en verzorging.
Excl. Olaplex of Smartbond haarbeschermer.
Blonderen is specialistisch werk met name voor lang haar werken we met
speciale methodes.
Blonderen + kleurcorrectie
Blonderen + toner (DIA of LUO)
Blonderen lang haar + toner + bonder
Blonderen lang haar uitgroei tot 5 cm

18,50
19,00
35,50
19,00
35,50
19,00
35,50
50,50

Orienterend gesprek (tip: neem je ideeën / looks mee)

FÖHNEN 		

gratis

PRIJS

Incl. wassen + mousse, gel, lak etc.
Stylen
Föhnen
Föhnen lang haar

18,50
29,50
51,00

HIGHLIGHTS FOLIE
Incl. nabehandeling en verzorging.
Excl. Olaplex of Smartbond haarbeschermer.
Voor lang/dik haar kunnen toeslagen gelden, vraag advies aan onze kappers.
Kijk voor meer info ook op www.waxx.nl/over-waxx

HIGHLIGHTS FOLIE 1/1
- Hele haar ingezet met highlights
- Geschikt voor haarlengte vanaf 10-12cm

1/1 hoofd inclusief kleurcorrectie
In combinatie met een toner voor gewenste kleur
In combinatie met een basis kleur
In combinatie met een color melt

Contrast weef
Natuurlijk contrast, minder
zichtbare uitgroei

Fijne weef
Een vrijwel egale (blonde)
kleur met zeer licht contrast

Extra fijne weef
Babylights - egale kleur
(superlicht) weinig contrast

Prijs

Prijs

Prijs

77,00
89,50
112,50
103,00

100,50
113,00
136,00
126,50

129,00
141,50
164,50
155,00

Toeslag per 15 min meerwerk voor extra lang (kruin =+25 nek +25 cm) en of dik haar 2 19,00

HIGHLIGHTS FOLIE 2/3
- Boven- en zijkant t/m onder de kruin
- Geschikt voor onderhoud van je 1/1 highlight
- Bij lange bovenlengtes effect van 1/1 highlight
- Effect van 1/1 highlight bij bob kapsels
2/3 hoofd inclusief kleurcorrectie
In combinatie met een toner voor gewenste kleur
In combinatie met een basis kleur
In combinatie met een color melt

Contrast weef
Natuurlijk contrast, minder
zichtbare uitgroei

Fijne weef
Een vrijwel egale (blonde)
kleur met zeer licht contrast

Extra fijne weef
Egale kleur (superlicht)
vrijwel geen contrast

Prijs

Prijs

Prijs

60,50
73,00
95,00
85,50

77,00
89,50
111,50
103,00

105,00
117,50
139,50
131,00

Toeslag per 15 min meerwerk voor extra lang (kruin =+25 nek +25 cm) en of dik haar 2 19,00

HIGHLIGHTS FOLIE “T” = 1/3
- T = bovenop/scheiding, kruin, 2x zijkant
- Ideaal voor onderhoud van je 1/1 highlight
- Mooi kleureffect bij kortere coupes met lange(-re) bovenlengtes
- Bijna het effect van 1/1 bij o.a. bob kapsels
Contrast weef of Zigzag - deel bovenop + kruin
“T’’ - 1/3 hoofd inclusief kleurcorrectie
In combinatie met een toner voor gewenste kleur
In combinatie met een basis kleur
In combinatie met een color melt

Contrast weef
Natuurlijk contrast, minder
zichtbare uitgroei

Fijne weef
Een vrijwel egale (blonde)
kleur met zeer licht contrast

Extra fijne weef
Egale kleur (superlicht)
vrijwel geen contrast

Prijs

Prijs

Prijs

31,00
35,00
35,00
70,50
61,00

60,50
73,00
96,00
86,50

88,50
101,00
124,00
114,50

Toeslag per 15 min meerwerk voor extra lang (kruin =+25 nek +25 cm) en of dik haar 2 19,00

2/3 hoofd fijne weef

1/1 hoofd contrast weef
1/3 hoofd contrast weef + color melt

OPENINGSTIJDEN
maandag 09.00 - 18.00 uur
dinsdag
09.00 - 18.00 uur
woensdag 09.00 - 18.00 uur

Extra fijne weef

AFSPRAAK MAKEN
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Kom binnen of boek je
afspraak online via www.waxx.nl.
Bellen kan ook. 026 - 442 97 71.

