Prijzen
Styling bruid
Bruidshairstyling
Inclusief proefsessie

€ 185,00

Bruidsvisagie
Inclusief proefsessie

€ 110,00

Combinatiepakket
Bruidshairstyling + bruidsvisagie, inclusief proefsessie
Haarlak Maria Nila 100 ml + lipstick naar keuze

€285,00

Combinatiepakket deluxe
Bruidshairstyling + bruidsvisagie, inclusief proefsessie
Haarlak Maria Nila 100 ml + lipstick naar keuze
Clip-in hairextensions van 100% echt haar
wimperverlenging

€360,00

Touch-up of andere look bruidshairstyling en visagie op locatie

€150,00

De proefsessie vindt plaats in Sliedrecht en duurt ongeveer 2,5 uur.
Voor de proefsessie wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Dit dient op de dag van
de proefsessie afgerekend te worden. Het resterende bedrag moet uiterlijk op de trouwdag zijn
voldaan.

Alle prijzen zijn exclusief kilometervergoeding à € 0,30 cent per kilometer.

Styling speciale gelegenheden
Hairstyling t/m 10 jaar

€ 20,00

Hairstyling t/m 15 jaar

€ 30,00

Hairstyling vanaf 16 jaar

€ 40,00

Visagie

€ 40,00

Combinatiepakket
Hairstyling + visagie

€ 75,00

Vanaf 4 volwassen personen kunnen wij tegen kilometervergoeding op locatie komen.

Workshops
Persoonlijk advies
1 op 1 sessie met daarin advies, tips en tricks over haarverzorging/hairstyling
Deze sessie duurt circa 1 uur.

€ 50,00

Persoonlijk advies
1 op 1 sessie met daarin advies, tips en tricks over huidverzorging/visagie
Deze sessie duurt circa 1 uur.

€ 50,00

Groep tot maximaal 4 personen, vaste prijs
Deze workshop wordt door 1 persoon gegeven en duurt circa 2 uur.

€ 200,00

Groep tot maximaal 8 personen, vaste prijs
Deze workshop wordt door 2 personen gegeven en duurt circa 2 uur.

€ 400,00

Extra mogelijkheden
Clip-in hairextensions (100% echt haar)
Huur 1 dag, na gebruik retour

€ 55,00

Aanschaf Clip-in hairextensions Deluxe 50cm/ 160g

€160,00

Wimperverlenging
(losse wimperplukjes) voor 1 dag

€ 15,00

Extra vroege afspraken
Bij afspraken voor 06.30 uur ’s ochtends wordt €25,00 meerprijs per 30 minuten in rekening
gebracht.
Prijzen zijn berekend inclusief gebruikte stylingsproducten.

Cadeaubonnen
Verkrijgbaar vanaf €10,00

