STYLIST

ADVANCED STYLIST

TOP STYLIST

MASTER STYLIST

CREATIVE DIRECTOR

CHILDREN
HAIRCUT

€29

€34

€39

€49

€54

LADIES & GENTLEMEN
HAIRCUT

€41

€50

€59

€68

€77

LADIES
HAIRCUT & QUICK DRY

€52

€61

€70

€79

€88

LADIES
HAIRCUT & BLOW DRY

€59

€68

€77

€86

€95

LADIES
SIGNATURE BLOW DRY

€35

€40

€45

€50

€55

HAIRCUTS

KÉRASTASE FUSIO-DOSE Dit is een combinatie van verzorgende en herstellende ingrediënten die wij
speciaal kunnen afstemmen op jouw haartype en persoonlijke behoeften.
€15 | COMBI
CHEMISTRY SHOT Een verzorgingssysteem met de hoogste concentratie proteïnen en maximale
hydratatie, met als doel jouw haar tot in het diepst van de haarvezel te verzorgen.
€15 | COMBI
HAIR & SCALP RITUAL Na een ontspannen hoofdmassage volgt een Redken Heatcure treatment. Dit
is een intensieve verzorging die door middel van een warmtebron wordt aangebracht en zorgt voor een
gezonde glans.
€45 | SOLO | €25 | COMBI
PARTY & BRIDAL Een speciale gelegenheid vraagt om meer tijd en aandacht van onze stylisten. Een
volledige of halve dag op locatie komen behoort tot de mogelijkheden, evenals een proefkapsel en de
combinatie van haar en make-up. Vertel ons jouw wensen en wij bieden een op maat gemaakt pakket.
HAIR IN SALON V.A. €65
HAIR/MAKE-UP PER 20 MIN. €35
HAIR/MAKE-UP 1/2 DAG V.A. €350
HAIR/MAKE-UP 1 DAG V.A. €700

-

GLOSS COLOR

€55

-

GENT COLOR

€39

-

CITY BEATS

€55

-

TONER

€32

-

€99

€114

FACE FRAME (1/4)

€63

€78

€93

€108

€103

€118

HALF HEAD

€78

€93

€128

€143

€138

€153

3/4 HEAD

€113

€128

€163

€178

€173

€188

FULL HEAD

€128

€143

€178

€193

€188

€203

LIGHTNER + PH-BONDER & TONER
ALL OVER (BLEACH)
HIGH/LOWLIGHTS

+ PERMANENT COLOR BY COLOR SPECIALIST

-

€82

+ PERMANENT COLOR BY COLORIST

€65

ALL OVER

+ GLOSS COLOR BY COLOR SPECIALIST

BY COLOR SPECIALIST

REGROWTH/SHORT

+ GLOSS COLOR BY COLORIST

PERMANENT COLOR

BY COLORIST

HAIR COLORING

BALAYAGE + PH-BONDER & TONER
€95

€110

€145

€160

€155

€170

3/4 HEAD

€130

€145

€180

€195

€190

€205

FULL HEAD

€145

€160

€195

€210

€205

€ 220

HALF HEAD

ROBPEETOOM.COM
NB Kindertarief = t/m 12 jaar. Jongeren tot 20 jaar en studenten = 20% korting. Bovenstaande behandelingen zijn beschikbaar bij alle Rob Peetoom salons.
Informeer voor wat betreft de treatments of jouw salon met Redken en/of Kérastase werkt.

MAKE-UP & MORE

BEAUTY TREATMENTS

MINI MAKE-UP We brengen een natuurlijke basis make-up aan die zorgt voor een frisse look. Deze
behandeling is ook bij de INGEbrows Treatment inbegrepen.

BIOLOGIQUE RECHERCHE Dit Franse huidverzorgingsmerk staat bekend om haar hoogwaardige,
actieve ingrediënten en bijzondere effectiviteit. De producten van Biologique Recherche zijn gebaseerd
op klinische studies en bevatten alleen de beste botanische-, marine- en biologische extracten. Met
de ruime selectie aan serums is het mogelijk om combinatie behandelingen samen te stellen, aangepast
op huidtype en behoeften. Hierbij wordt altijd een persoonlijk product advies gegeven zodat u ook thuis
uw huid professioneel kunt verzorgen.

€18
FANCY MAKE-UP Een volledige make-up behandeling, waarbij onze specialisten een look adviseren
die bij je past en vervolgens aanbrengen. Perfect voor een feest of speciale gelegenheid.
€39
BRIDAL MAKE-UP Voor de belangrijkste dag in jouw leven zorgen wij ervoor dat je er op je mooist
uitziet. Een proefmake-up, evenals een volledige of halve dag op locatie komen, behoort tot de
mogelijkheden.
V.A. €44
PRIVATE MAKE-UP TUTORIAL Tijdens de make-up behandeling legt de visagist precies uit wat het
beste bij jouw huid- en haartype past. Na deze privéles weet je precies hoe je zelf de look kan creëren
die de visagist heeft aangebracht.
€68

HYDRAGLOW TREATMENT Verbetert de vochtbalans en uitstraling van de huid. Geschikt voor alle
huidtypen, ook voor de jonge huid. 40 min.
€60
VIP CARE Een herstellende en revitaliserende behandeling, geschikt voor alle huidtypen. Deze
behandeling herstelt de natuurlijke balans en activeert de huid, waardoor gezicht, nek en decolleté
glad en stralend ogen. 60 min.
€95
LIFT CARE Een behandeling met exfoliërende en liftende werking, in combinatie met
modelleringstechnieken. Deze behandeling zorgt voor verfijnde contouren en maakt de huid, hals en
decolleté weer zacht en glad. De huid oogt gelift en fris. 60 min.
RESTRUCTURE CARE Perfect voor een vettere, vale huid. Verminderd rimpels, lijntjes en geeft de huid
weer veerkracht. Het gezicht krijgt weer duidelijke contouren en meer definitie. De hals en decolleté
worden weer glad en glanzend. 60 min.
RESTRUCTURE & SMOOTH CARE Een huidherstellende behandeling met een plumping effect. Geschikt
voor een gevoelige, vochtarme, jongere en/of dunnere huid. De huid is gevoed en gehydrateerd en
afvalstoffen worden afgevoerd. Het effect is onmiddelijk zichtbaar. 60 min.

MAKE-UP TO STAY
EYELINER TO STAY Een natuurlijk ogende eyeliner die tussen en net boven de wimpers wordt geplaatst.
Dit kan zowel boven als onder het oog en is afhankelijk van wat het beste past. Eyeliner To Stay zorgt
op een subtiele manier voor minder fletse ogen en een krachtige blik.
ONDER €227 | BOVEN €260 | BEIDE €409
FOLLOW UP <1 JAAR V.A. €180

LIPLINER TO STAY De mond ziet er mooier en voller uit met meer kleur en de juiste vorm. Deze
behandeling zorgt voor minder fletse lippen en doet de fijne lijntjes veel minder opvallen. Het plaatsen
van een lijn om de lippen en het invullen van de lippen met een natuurlijke kleur zorgen voor een mooie,
optisch vollere vorm en heeft een verjongend effect.
LIPLINER €539 | FULL LIPS €595
FOLLOW UP <1 JAAR V.A. €260

SÉBO REBALANCE CARE Een huidherstellende behandeling met een plumping effect. Geschikt voor
een gevoelige, vochtarme, jongere en/of dunnere huid. De huid is gevoed en gehydrateerd en afvalstoffen
worden afgevoerd. Het effect is onmiddelijk zichtbaar. 60 min.
€125
SECOND SKIN CARE Tijdens deze regenererende en liftende behandeling wordt gebruik gemaakt van
een bijzonder masker, gecreëerd met behulp van electro spinning. Het masker zelf bevat 80%
hyaluronzuur en is speciaal ontworpen voor de volwassen huid. 80 min.
€250
SKIN INSTANT LAB Deze add-on service is het ultieme van een behandeling. Er worden vijf basisniveaus
gemeten op het gebied van: hydratatie, waterverlies, elasticiteit, pigmentatie en talg. Deze exclusieve
diagnose wordt verbonden aan een Biologique Recherche technologie. Het systeem adviseert vervolgens
een selectie van producten en behandelingen die matchen bij de behoeften van de huid. 20 min.
€35
REMODELING FACE BOOSTER Deze speciale, elektronische techniek om de huid te verstevigen kan
worden toegevoegd aan uw behandeling, om de effectiviteit van de serums te versterken en uw gezicht
een work-out te geven. De bio-elektro stimulatie combineert de kracht van drie verschillende soorten
stroom (galvanische stroom, medium en hoge frequenties) voor directe en langdurige resultaten. 30
min.
€45

NAILS

MASSAGES

CLASSIC MANICURE Een snelle basis verzorging. De focus ligt op vijlen, nagelriemen en polijsten.
Perfect voor de drukke vrouw of voor mannen die er verzorgd uit willen zien.
€20

BALINESE NECK KNOT Rug, nek & schouders. 40 min.

€43

BALINESE FULL BODY Achterkant benen, rug, nek, schouders,
armen, gezicht, decolleté, hoofdhuid. 60 min.

€73

DELUXE MANICURE Een extra luxueuze, verzorgende behandeling. De focus ligt niet alleen op de
nagels vijlen, nagelriemen en polijsten, de handen krijgen ook extra aandacht met een handbad, -scrub,
-massage en -crème.
€40

BODY WAXING

GELCOLOR MANICURE BY OPI Ideaal voor de vrouw die er altijd perfect uit wil zien. OPI GelColor is
direct droog en blijft 2 weken perfect glanzend zitten.
€35
VROUW Bikinilijn

ADD ON

€39

UNISEX Armen

ONDER €21 | BOVEN €28 | BEIDE €39

+ TRADITIONAL POLISH	  €10

UNISEX Benen

ONDER €25 | BOVEN €30 | BEIDE €39

+ GELCOLOR REMOVAL

UNISEX EXTRA* Handen, voeten, buik, oksels

€15

MAN* Borst, buik, boven-, onderrug, schouders

€25 | 2 VOOR €45

€8

*Prijs is per item.

ROBPEETOOM.COM
NB Kindertarief = t/m 12 jaar. Jongeren tot 20 jaar en studenten = 20% korting. Make-up To Stay is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem & Utrecht (Nobelstraat). Nails is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Amsterdam Zuidas, Amsterdam de
Bijenkorf, Utrecht (Nobelstraat), Santpoort & Bali. Biologique is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem en Beauty Treatments, massages & body waxing, zijn exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem & Bali.

BROW TREATMENTS

BROWS TO STAY

INGEBROWS TREATMENT

€32

+ EYEMASK

€10

BROWS/LASH TINTING*

€19

LONG LASTING MASCARA

€19

AFTER CARE > 6 weken

FREE

WIMPERS LIFTEN

€69

FOLLOW UP <1 jaar, inclusief IB Treatment

€244

FACIAL WAXING: UNIBROW/UPPERLIP/CHEEKS/NOSE/EAR*

€15

*Prijs is per item.

TOTAL RECONSTRUCTION Wanneer de wenkbrauw weinig tot geen haar bevat. De haartjes worden
d.m.v. microbladen en ombre techniek in de natuurlijke richting van de wenkbrauw getekend om zo
een realistische look te creëren die bij jou past.
€500

FILL IN Je bent niet helemaal tevreden met je wenkbrauwen. Zijn ze niet symmetrisch? Of mogen
ze best wat dikker, langer en voller? Dan is de To Stay - Fill In de perfecte oplossing voor jou. De
behandeling start met een INGEbrows Treatment, daarna worden de wenkbrauwen geverfd.
€478

PACKAGES

AFTER CARE > 6 weken

MOST POPULAR Dit is de meest populaire behandeling. We starten met de INGEbrows Treatment
en vervolgens worden de wenkbrauwen geverfd voor extra uitstraling.
€45
PICK & CHOOSE Stel zelf jouw gewenste behandeling samen. Kies vier van je favoriete services (naast
de INGEbrows treatment + oogmasker kan je kiezen uit brows of wimpers verven + een extra facial
waxing).
€65

FOLLOW UP <1 jaar, inclusief IB Treatment

€44
€244

MINI Erger je je al een tijdje aan dat kleine litteken bij je wenkbrauw? Of, heeft de natuur ervoor gezorgd
dat op bepaalde plekken haartjes ontbreken? De To Stay - Mini corrigeert die kleine onvolmaaktheden.
De behandeling start met de INGEbrows Treatment, daarna worden de wenkbrauwen geverfd.
€240
AFTER CARE > 6 weken

ALL IN BEAUTY De ultieme behandeling voor een nieuwe look met een natuurlijk resultaat om je
uitstraling effectief en optimaal te versterken. Naast de INGEbrows Treatment + oogmasker, verven
we de brows en wimpers + al jouw facial waxing wensen worden meegenomen.
€95

ROBPEETOOM.COM
NB Kindertarief = t/m 12 jaar. Jongeren tot 20 jaar en studenten = 20% korting. INGEBROWS TREATMENTS zijn beschikbaar bij alle Rob Peetoom salons.
INGEBROWS TO STAY is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem, Utrecht (Nobelstraat), Den Haag & Bali.

€44

