Specials

Advice Zone
Adviesgesprek (coupe-, kleur- en productadvies)
Adviesgesprek Double You (extensions)		

gratis
gratis

Style Zone
Alle stylebehandelingen zijn inclusief wasmassage, conditioning met
een hot towel, drogen, productgebruik en drankjes naar keuze.

Women’s Haircut					€54,Men’s Haircut					€42,Express Blowdry					€39,Blowdry + Styling (föhnen + finishing met
krultang of stijltang) 				
€47,-

Shine Zone
Alle shinebehandelingen zijn inclusief wasmassage, drogen en
drankjes naar keuze.

Repair Treatments
Rescue Bond Therapy			
vanaf* € 32,Sebastian Penetraitt protein mask		
vanaf* € 43,Hydrating Treatments
Conditioning treatment with hot towel 		
€ 11,Intense conditioning treatment 			
€ 14,Moisture and shine steam mask			
€ 20,Sebastian Hydre treatment		
vanaf* € 43,Scalp Therapy
Relax head massage 15 mins			
€ 21,Relax head massage 25 mins			
€ 38,-

Colour Zone
Alle kleurbehandelingen zijn inclusief wasmassage, conditioning,
drogen, productgebruik en drankjes naar keuze.

Highlight + Tone 				vanaf*
Full highlight + tone				
€ 126Touch-up highlight + tone (6-8 weken later)		
€ 89,Serious touch-up highlight + tone (8+ weken later)
€ 106,Bleach + Tone					vanaf*
Full bleach + tone					
€ 152,Touch-up bleach + tone (6-8 weken later)
€ 130,Serious touch-up bleach + tone (8+ weken later)
€ 141,Colour Boost					vanaf*
Colour gloss (Sebastian Professional Cellophanes) € 49,Colour revival (Toner/kleurspoeling)		
€ 38,Total Coverage					vanaf*
Full cover					€ 70,Root cover 					€ 50,-

Add to your colour treatment:
Rescue Bond Therapy		
vanaf* € 21,Blowdry					€ 21,Blowdry + styling (föhnen + finishing met
krultang of stijltang)			
€ 39,Kleurproducttoeslag per 15 CC		
€ 11,-

Cutting Curls 		
Krullen knippen wij in droog haar, om de
natuurlijke beweging in je haar en de
krulvorm optimaal te kunnen accentueren.
Daarna wordt je haar gewassen en
gedroogd met een diffuser.
			
€ 54,-

Dry Styling: Updo’s & Braids
Heb je een speciaal avondje uit, een
belangrijk event of een festival op de
planning staan? Laat ons je look compleet
maken! Kom met schoon, droog haar.
			 vanaf € 39,-

Colour S.O.S
Zit je met de handen in het haar omdat je
haarkleur een ‘hot mess’ is geworden of
heeft je thuiskleuring een onverwacht
resultaat opgeleverd? Bring it on, we love
a challenge!
prijs op aanvraag

‘I Do’ Bridal Styling 			
Als je binnenkort in het huwelijksbootje stapt
en nog niet – of juist heel goed – weet hoe
je haar er op jouw grote dag moet uitzien,
helpen wij je met liefde. 		
		
prijs op aanvraag

DoubleYou

Salon B

Wefts of Invisible Tape: 50 cm, 60 cm of ombre 50 cm
Wil jij langer of voller haar? Dat kan! Salon B Double You hair
extensions zijn gemaakt van 100% remy haar van de hoogste
kwaliteit. Vóór de afspraak vindt er altijd een vrijblijvend adviesgesprek plaats, waarin je haarstylist uitlegt hoeveel haar jij nodig
hebt om het gewenste resultaat te bereiken. De juiste kleur van
het haar wordt dan ook bepaald en een custom bestelling wordt
geplaatst. Alle Double You-behandelingen zijn inclusief
wasmassage, inzetten, knippen en drankjes naar keuze.

Volume Boost
		
€ 180 - € 360,Full-on Mermaid
€ 420 - € 840,Resetting (elke 8 weken aanbevolen) vanaf € 40,-

*Long and/or Thick Hair?
Alle ‘vanaf’-prijzen zijn gebaseerd op een medium haarlengte (tot
op de schouders). Als je gezegend bent met lang en/of dik haar,
hebben we meer product en tijd nodig om het gewenste resultaat
te bereiken. We brengen hiervoor alleen de kosten van het product
in rekening. Voorafgaand aan je behandeling maken we altijd een
prijsafspraak, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent.

Salon Policy
Wil je jouw afspraak wijzigen of annuleren, laat dit ons dan uiterlijk
24 uur van tevoren weten. Late annuleringen en gemiste afspraken
kunnen in rekening worden gebracht. Lees onze volledige salon
policy op www.salonb.nl/salon-policy.

