HINNASTO

*) - 30% ovh

HIUSTENLEIKKAUKSET (Ilman pesua, pesulla +5,00€)
Parturityö

38,00

26,60

Kampaamotyö

58,00

40,60

Jenkkisiili, pitkien hiusten tasaus, mallinmuutosleikkaus parturityö

49,00

34,30

Otsa/niskahiusten siistiminen (max. 10 min.)

17,00

11,90

Koneajo usealla mitalla/vähäinen siistiminen (max. 20 min.)

28,50

Koneajo yhdellä mitalla (max. 15 min.)

22,00

Lasten hiustenleikkaus, alle 7v.

32,00

Mallinmuutosleikkaus kampaamotyö (Sis.konsultaation+pesun)

78,00

54,60

Parran muotoilu

13,00

9,10

*) Saat leikkauksen 30% edullisemmin värin/permanentin/rakennekäsittelyn yhteydessä.

KAMPAUKSET
Pesu ja föönaus

43,00

Pikakampaus/lettikampaus (max. 25 min)

43,00

Juhlakampaus/aukinainen kiharakampaus/rullakampaus

78,00

Juhlakampaus, vaativampi

120,00

Hääkampaus 3h

234,00

Hääkampaus 2h

158,00

Hääkoekampaus 1h

78,00

PESU JA HOITOKÄSITTELYT
Pesu ja kuivatus puhaltamalla (ei föönausta harjalla, ilman kuivatusta -50%)

20,00

Erikoishoito muun työn yhteydessä (kaikki pituudet)

30,00
lyhyet/puolipitkät/pitkät

Erikoishoito ja föönaus (sis. hieronnan)

63,00/65,00/67,00

Syväpuhdistus muun työn yhteydessä

20,00/25,00/30,00

HINNASTO

HIUSTEN VÄRJÄYKSET (ILMAN HIUSTENLEIKKAUSTA)
lyhyet/puolipitkät/pitkät
Hiusten värjäys, yksivärinen TAI osaraidoitus vain päälliosaan+hiusrajoille (ei sis. sävytystä)

120,00/135,00/145,00

Erittäin lyhyet hiukset/tyviväri max 1,5 cm

105,00/120,00/130,00

REFRESH.ME –palvelu, sis. syväpuhdistus ja kiiltosävytys + fön

85,00/100,00/110,00

Värinpoisto ennen värjäystä ja muut valmistelevat työt

78,00 €/h

All Inclusive –paketti (*

215,00/230,00/240,00

*) sisältää värjäyksen/monisävyvärjäyksen (ei vaalennuksia) millä tahansa tekniikalla, hiusten mukaisen erikoishoidon
hieronnalla, hiustenleikkauksen, föönauksen ja kaksi (2) kampaajan suosittelemaa matkakokoista kotihoitotuotetta.

Salon Klipsin värjäykset sisältävät hiusten värjäyksen ja föönauksen, jos lisäksi tulee hiustenleikkaus, saa
leikkaushinnasta 30% alennuksen. All Inclusive -paketti sisältää myös leikkauksen.

HIUSTEN MONISÄVYVÄRJÄYKSET/VAALENNUKSET JA ERIKOISVAALENNUKSET

(ILMAN HIUSTENLEIKKAUSTA)

lyhyet/puolipitkät/pitkät
Monisävyvärjäys/vaaleammaksivärjäys/raidoitus perustekniikoilla (sis. sävytyksen)

150,00/175,00/190,00

Erikoisvaalennus/raidoitus/balayage/babylights (sis.sävytyksen ja korjaavan B3 hoidon)

200,00/235,00/255,00

Vaalennuspaketit sisältävät hiusten vaalennuksen (+vaalennuksen sävytyksen) ja föönauksen. Erikoisvaalennus sisältää myös
korjaavan erikoishoidon. Jos värjäyksen lisäksi tulee hiustenleikkaus, saa leikkaushinnasta 30% alennuksen.

Erityispitkien tai erittäin paksujen hiusten normaalihintaan lisätään +20%.

NOPEAT VÄRIPALVELUT MUUN TYÖN YHTEYDESSÄ
(Ainoana palveluna otettaessa tilataan myös pesu ja föönaus ja hintaan lisätään 43,00€)
lyhyet/puolipitkät/pitkät
Shine/Shadow kiiltosävytys värin virkistämiseen

25,00/30,00/35,00

Men –värikorostus

20,00/25,00/30,00

HINNASTO

Tuntiveloituksemme on 78€. Tuntiveloitusta + materiaalikuluja käytetään hinnoittelun perusteena, jos palvelua ei löydy
hinnastosta. Hinnasto perustuu työn ammatilliseen vaativuuteen, keskimääräiseen ajankäyttöön sekä käytettävien aineiden
kulutukseen. Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

RAKENNEKÄSITTELY JA PERMANENTTIPAKETIT

(SISÄLTÄÄ HIUSTENLEIKKAUKSEN)

lyhyet/puolipitkät/pitkät
Osapermanentti (1/2 rullaus)

115,00/130,00/145,00

Permanentti/rakennekäsittely/laineet

145,00/160,00/190,00

Erikoispermanentit (spiraali/afro/suoristuspermanentti)

78,00 €/h

Erityispitkien tai erittäin paksujen hiusten normaalihintaan lisätään +20%.

RIPSIEN JA KULMIEN KÄSITTELYT
Ripsien tai kulmien värjäys

20,00

Kulmien värjäys muotoilulla

29,00

Ripsien ja kulmien värjäys (sis. kulmien muotoilun)

44,00

Meikinpoistolisä ripsien/kulmien värjäyksen yhteydessä

5,00

Kulmien muotoilu

15,00

Kulmien muotoilu muun työn lisänä

10,00

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

20,00

Ehostusmeikki (max 30 min)

39,00

Päivämeikki

59,00

Iltameikki/häämeikki

78,00

Iltameikki irtoripsillä

82,00

Koemeikki

59,00

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

HINNASTO

HIUSTENPIDENNYKSET/TUUHENNUKSET
Hiustenpidennyksen hinta koostuu materiaalista ja työstä ja hinta vaihtelee materiaalimenekin ja tekniikan
mukaan.
Saadaksesi tarkemman hinta-arvion sinun tulee käydä konsultaatiossa, jossa voidaan valita sinun hiukseesi
soveltuva tekniikka ja arvioidaan paljonko hiusta tarvitaan, jotta päästään haluttuun lopputulokseen.
Varaa oma konsultaatioaikasi puhelimitse toimipisteestä jossa haluat asioida.

Alla oleva hinnasto on suuntaa antava (sis. työ sekä materiaalit). Esimerkkihinnastossa lähtötilanteena
on yli olkapäiden ylettyvä normaalipaksuinen hius.

Teippipidennykset/tuuhennukset
Tuuhennus

200,00-250,00

Pidennys

380,00-480,00

teppidennysten poisto/ huolto

78,00 €/h

Sinettipidennykset/tuuhennukset
Tuuhennus

220,00-320,00

Pidennys

550,00-650,00

Sinettipidennyksen poisto/huolto

78,00 €/h

Simply Natural magotekniikka, pidennykset/tuuhennukset
Tuuhennus

250,00-350,00

Pidennys

500,00-700,00

Mago pidennysten poisto/ huolto

78,00 €/h

Hiustenpidennyksiä tai pidennyksiä kaikilla tekniikoilla ei ole saatavilla kaikista toimipisteistämme, kysy lisää kampaajaltasi.

