FÄRGMENY
En färg, enkel process
Du har ett jämt utgångsläge och önskar samma mörkare/
ljusare nyans i håret från botten till toppen. Om du har ett
redan färgat hår och önskar bli ljusare så krävs avfärgning
eller slingor.

Kreativ färg, dubbel process
En kreativ färg innebär en mer avancerad färgförändring.
Ditt önskemål är flera nyanser i håret och frisören använder
sig av mer avancerade tekniker. Till kreativ färg hör till exempel
slingor eller effekter där det övriga håret också färgbehandlas;
ombre-färgningar, balayage (frihandspenslade slingor) och
liknande tekniker.

Vänlig notera att menypriserna endast är riktlinjer och kan
variera beroende på hårkvalitet, hårmängd samt tidigare behandlingar. Konsultera först din frisör för en tydligare prisbild.

En färg, utväxt max 1 cm

740:-

En färg, kort hår*

770:-

En färg, mellanlångt hår*

870:-

En färg, långt hår*
*Vid extra tjockt hår tillkommer 240:- per tub

1100:-

Kreativ färg, kort hår

990:-

Kreativ färg, mellanlångt hår

1130:-

Kreativ färg, långt hår

1320:-

Kreativ färg, extra långt
Avancerad kreativ färg på ett långt och
tjockt hår. Till exempel balayage eller ombre.
Priserna varierar beroende på hårmängd,
längd, tidsåtgång samt färgåtgång.

1660:1960:2650:-

Slingor
Du önskar slingor i en mörkare eller ljusare nyans.
Om du endast önskar slingor i överhåret på ett långt hår
reduceras priset med 300:-

Slingor, kort hår

870:-

Slingor, mellanlångt hår

970:-

Slingor, långt hår
Priserna varierar beroende på hårmängd,
långd, tidsåtgång samt färgåtgång.

1070:1360:1700:-

Helblekning
Blekning av hela håret, alternativt utväxten,
samt nyansering till önskad nyans.

Blekning, utväxt max 2 cm

1370:-

Blekning, kort hår

1370:-

Blekning, mellanlångt hår

1570:-

Blekning, långt hår

1770:-

Nyansering/Glossing
En nyansering tillkommer för att få rätt nyans
på uppljusade slingor eller partier. Till exempel
om du önskar en kallare nyans på ditt hår.

450:-

Colorful Hair
En ammoniakfri direktfärg som finns i 7 färgstarka nyanser samt en clear, som alla går att
blanda med varandra. Genom att använda
färgerna själva eller späda ut dem med clear
får man allt från livfulla och intensiva toner
till pastellnyanser. Direktfärgen fungerar bäst
på förblekta hår.

450:-

Avfärgning
Vid avfärgning av ett tidigare färgbehandlat hår.
För extra åtgång lägger vi på 240:- per tub.

480:-

Smartbond, tillägg i färg

210:-

Övriga behandlingar

Smartbond
Smartbond hjälper till att skydda och stärka ditt hår.
Kan bokas som en separat behandling samt som tilägg
till din färgförändrande behandling.

Smartbond, fristående behandling*
*Tvätt och fön ingår vid fristående behandling

670:-

FÄR G M E N Y

Bilder ovan visar exempel på kort,
mellanlångt respektive långt hår.

