HINNASTO
HIUSTENLEIKKAUKSET
Ilman pesua, pesulla +5,00€

*) - 45% ovh

Parturityö

32,00

17,60

Kampaamotyö

45,00

24,75

Jenkkisiili, pitkien hiusten tasaus

39,00

21,45

Koneajo (yhdellä mitalla)

19,00

Otsa/niskahiusten siistiminen (max 10 min.)

15,00

8,25

Vähäinen siistiminen (max 20 min.)

27,00

14,85

Lasten hiustenleikkaus, alle 7v.

27,00

Suuri mallinmuutosleikkaus (Sis.konsultaation+pesun. Ei saatavilla ilman pesua) 74,00
Parran muotoilu/niskan muotolinjan siistiminen

40,70

8,00

*) Saat leikkauksen 45% edullisemmin värin/permanentin/rakennekäsittelyn yhteydessä.

KAMPAUKSET
Pesu ja föönaus

38,00

Pikakampaus (max. 25 min)

29,00

Juhlakampaus (ajankäytön mukaan, kesto n. 45 min-90 min)

74,00€ /tunti

Koko pään kiharat raudalla/rullilla

58,00

Hääpaketti 3,5h (Sis, koekampaus, meikki ja hääkampaus)

263,00

Hääpaketti 2h (sis. suunnittelu ja hääkampaus)

158,00

PESU JA HOITOKÄSITTELYT
Pesu ilman kuivatusta

8,00

Pesu ja kuivatus puhaltamalla (ei föönausta)

20,00

Erikoishoito muun työn yhteydessä

17,00

Tehohoito ja föönaus

55,00

Niophlex hoito ja arkikampaus

lyhyet/puolipitkät/pitkät
60,00/70,00/80,00

HINNASTO
HIUSTEN VÄRJÄYKSET
Hinta alkaen, hinta on lyhyen hiuksen, puolipitkien hiusten lisä 15€, pitkien hiusten lisä 25€
Tyviväri

80,00

Hiusten värjäys yhdellä värillä

105,00

Hiusten värjäys useammalla värillä

120,00

Aurinkoraidat/freelights raidoitus

105,00

Folioraidoitus/tyviraidat koko päähän

130,00

All Inclusive –paketti sisältää syväpuhdistuksen tai kristallipuhdistuksen, värjäyksen millä tahansa tekniikalla,
hiusten mukaisen erikoishoidon hieronnalla, ripsien ja kulmien värjäyksen ja kulmien siistimisen, hiustenleikkauksen,
arkikampauksen ja kaksi (2) kampaajan suosittelemaa kotihoitotuotetta. (puolipitkien hiusten lisä 15€, pitkien hiusten
lisä 25€).
215,00
Paketit sisältävät hiusten värjäyksen ja arkikampauksen, jos lisäksi tulee hiustenleikkaus, saa leikkauspaketista ilman
pesua 45% alennuksen. Jos hiukset ovat erityispitkät/paksut lisätään hintaan +20%.

NOPEAT VÄRIPALVELUT
(Ainoana palveluna otettaessa tilataan myös pesu ja föönaus (ei koske Kristallipuhdistusta) ja hintaan lisätään 38,00€)
lyhyet/puolipitkät/pitkät

Color Glossing kiiltosävytys

25,00/30,00/35,00

Color Boosting –värin freesaus

25,00/30,00/35,00

Men Shading –värikorostus

20,00/25,00/30,00

Glossing Perfection –palvelu, sis. kristallipuhdistus ja kiiltosävytys + fön

80,00/85,00/90,00

Kristallipuhdistus muun työn yhteydessä

20,00/25,00/30,00

Värinpoisto muun työn yhteydessä

30,00/35,00/40,00

Niophlex muun työn yhteydessä

20,00/30,00/40,00

Tuntiveloituksemme on pk-seudulla 78€ ja muilla alueilla 74€ . Tuntiveloitusta + materiaalikuluja käytetään
hinnoittelun perusteena jos palvelua ei löydy hinnastosta.
Hinnasto perustuu työn ammatilliseen vaativuuteen, ajankäyttöön sekä käytettävien aineiden kulutukseen. Pidämme
oikeuden hinnanmuutoksiin.

HINNASTO
RAKENNEKÄSITTELYT JA PERMANENTIT
Puolipitkien hiusten lisä +15€, pitkät hiukset tuntiveloituksella 74,00€ /tunti
Osapermanentti (2/3 rullaus)

80,00

Permanentti/rakennekäsittely/laineet/suoristus

110,00

Erikoispermanentti (spiraali/afro)

74€/tunti

Värjäys permanentin/rakennekäsittelyn yhteydessä

lyhyet/puolipitkät/pitkät

33,00/43,00/53,00
Paketit sisältävät hiusten rakennekäsittelyn ja arkikampauksen, jos lisäksi tulee hiustenleikkaus, saa leikkauspaketista
ilman pesua -45% alennuksen. Jos hiukset ovat erityispitkät/paksut lisätään hintaan +20%.

RIPSIEN JA KULMIEN KÄSITTELYT
Ripsien tai kulmien värjäys (*sis. kulmien siistiminen)

18,00

Ripsien ja kulmien värjäys (*sis. kulmien siistiminen)

34,00

Meikinpoistolisä ripsien/kulmien värjäyksen yhteydessä

5,00

Kulmien muotoilu

15,00

Kulmien muotoilu muun työn lisänä

10,00

*) Siistiminen on luonnollisen linjan siistimistä ja kevyttä muotoilua poistamalla hajakarvat
luonnollisen linjan ulkopuolelta. Jos tarvitset isomman muotoilun valitse lisäksi kulmien muotoilu.

MEIKKAUKSET
Pikameikki (max 15min, esim. huulet tai silmät)

20,00

Ehostusmeikki (max 30 min)

39,00

Päivämeikki

59,00

Iltameikki

78,00

Iltameikki irtoripsillä

82,00

Häämeikki (sis. koemeikin)

105,00

HUOM. Meikkaukset saatavilla vaihdellen eri toimipisteistämme, kysy lisää saatavuudesta kampaajaltasi

SOKEROINTI

HINNASTO
15 min. esim. kainalot, ylähuuli, leuka (*

19,00

30 min. esim. sääret, bikinirajat (*

35,00

Brasilialainen karvanpoisto (1. kerta) (*

80,00

Brasilialaisen huolto (*

49,00

*) Huom. Sokeroinnit ovat palveluvalikoimassa vain Helsingin keskustassa Elo by Salon Klipsissä Kalevankadulla

HIUSTENPIDENNYKSET/TUUHENNUKSET
Teippipidennykset/tuuhennukset (hinnat sisältävät työn sekä materiaalit)
Teippipidennys (1-1,5 pakettia hiusta)
Luonnonvärit

280,00

Shokki-/raitavärit

330,00

Teippipidennykset (2-3 pakettia hiusta)
Luonnonvärit

540,00

Shokki-/raitavärit

590,00

Pidennysten poisto/ huolto

78,00 /h

Sinettipidennykset/tuuhennukset, Simply Natural
25 sinettiä

30cm hius

151,50

25 sinettiä

50cm hius

180,00

25 sinettiä

60cm hius

212,00

10 sinettiä

Shokkiväri 30 cm

65,48

10 sinettiä

Shokkiväri 50 cm

75,32

Pidennysten poisto/ huolto

78,00 /h

Saatavilla hiustenpidennyspalveluita myös muilla tekniikoilla, kysy lisää kampaajaltasi.

