PRISLISTA
Kvälls- och helgpriser
Vardagar efter kl 18 och helger tillkommer
10% på nedanstående priser.
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Klippning - BASIC

420 kr

(kort hår, tunt hår, enklare frisyr)

(Full förlängning, 4 paket hår)

Klippning - REGULAR

490 kr

55 cm
40 cm
25 cm

550 kr

I dessa priser ingår stora produktpaketet med allt du
behöver för att sköta ditt hår hemma; schampo, balsam,
detangeler, conditioner, olja samt hårborste.

(klippning/toppning av normalt/tjockt
kort eller långt hår)

Klippning - ADVANCED
(tjockt/långt hår, extra tidskrävande frisyr)

Skäggklipp i samband m klippning
Barnklippning (t o m 12 år)
Maskinklipp

180 kr
350 kr
250 kr

Tvätt, fön + lättare styling ingår
i alla våra klippningar
Klipp, tvätt + läggning
Tvätt + läggning
Tvätt + fön
Permanent
Permanent, sur
Halvpermanent (hjässa)
Permanent + läggning

740 kr
520 kr
420 kr
1290 kr
1350 kr
1150 kr
1490 kr

Snabbinpackning
Inpackning + lätt skalpmassage
Inpackning "de luxe"
Färgning/toning - Bas

180 kr
250 kr
450 kr
1100-1350 kr

(naturfärg/enfärgat, utväxt max 3 cm)

Färgning/toning - Bas

1200-1500 kr

(uppfräschning av längder, enstaka slingor)

Färgning - Avancerad/kreativ

1400-2200 kr

(balayage/ombre/frihandsteknik)

Slingor (hätta)
1100-1400 kr
Slingor (folie)
1350-1800 kr
Nyansering/glossing i samband
med färg/slingbehandling
250 kr
Olaplex® fristående behandling
Olaplex® fristående behandling
+ klippning

HAIRTALK Extensions

620 kr

8950 kr
6990 kr
4995 kr

Lilla Produkt-paketet
(Förtjockning, 2 paket hår)

25 cm
40 cm

3010 kr
3820 kr

Här ingår lilla produktpaketet innehållande schampo,
balsam, conditionerspray och hårborste.

Hairtalk Service - Uppflyttning av fästen
Var 4:e - 6:e vecka
1050 kr
Var 6:e - 8:e vecka
1500 kr
Uppsättningar - FEST
Uppsättningar - BRUD

600 kr/tim
1000 kr/tim*

(* per påbörjad timme inklusive konsultation)

ÖGON
Fransfärgning
Brynfärgning
Frans- + brynfärgning
Fransfärgning + brynplock
Plockning bryn
Plockning bryn + brynfärgning
Frans- + brynfärgning + brynplock

210 kr
180 kr
310 kr
350 kr
150 kr
310 kr
450 kr

ÖRON
Håltagning inklusive läk-örhängen
1 hål
2 hål

199 kr
349 kr

900 kr

I alla våra färg-/slingbehandlingar
ingår klippning, Olaplex samt inpackning.
instagram.com/salongvariant

facebook.com/salongvariant

Prislistan är aktuell fr o m december 2017 och gäller med reservation för prisförändringar och ev tryckfel.
Ej avbokad tid debiteras liksom återbud senare än 24 timmar före överenskommen behandlingstid.
Salong Variant, Bällstavägen 201, 168 57 Bromma, tel 08-37 01 80

