PRIJSLIJST HAAR
KNIPPEN 		
STYLIST
Knippen
Knippen stylen
Knippen fohnen
Heren
Kinderen

39
50
56
39
28

ADVANCED
STYLIST

TOP
STYLIST

MASTER
STYLIST

CREATIVE
DIRECTOR

47
58
64
47
32

56
67
73
56
37

65
76
82
65
50

73
84
90
73
54

KLEUREN		
		
COLOR
			
COLORIST SPECIALIST
Permanent Color Regrowth (zone 1)
Allover color (zone 1+2)
T-zone binnen 3 weken
Color Gloss (spoeling)
Toner Combi (combinatie met kleuring)
Toner Los
Gent Color (Color Camo)
All Over Bleach (incl. ph-bonder & toner)

62
78
30
52
17
30
37
62

66
82
34
56
21
34
41
66

1/4 Head highlights
1/2 Head highlights
3/4 Head highlights
1/1 Head highlights

57
74
101
128

62
85
117
153

T-section + Color Gloss
1/4 + Color Gloss
1/2 + Color Gloss
3/4 + Color Gloss
1/1 + Color Gloss

87
104
121
148
175

87
112
135
167
203

T-section + Permanent Color
1/4 + Permanent Color
1/2 + Permanent Color
3/4 + Permanent Color
1/1 + Permanent Color

97
113
130
157
184

111
121
144
176
210

1/4 Balayage (incl. toner + ph-bonder)
1/2 Balayage (incl. toner + ph-bonder)
3/4 Balayage (incl. toner + ph-bonder)
1/1 Balayage (incl. toner + ph-bonder)

60
90
120
150

66
102
138
174

1/2 Balayage + Color Gloss (incl. toner + ph-blonder)
1/1 Balayage + Color Gloss (incl. toner + ph-blonder)

136
196

152
220

1/2 Balayage + Permanent Color (incl. toner + ph-blonder)
1/1 Balayage + Permanent Color (incl. toner + ph-blonder)

145
205

161
233

ROBPEETOOM.COM
NB Student of <20 = 20% korting op alle behandelingen bij vertoon van een geldig legitimatiebewijs of collegekaart. Voor kinderen t/m 12 jaar hebben wij ook een speciaal tarief. Informeer
wel even bij jouw salon of deze ook geldig zijn na 18:00 uur en in het weekend. Er kan eventueel een toeslag berekend worden voor dik en/of lang haar. Dit in verband met extra tijd en/of
producten die we hiervoor nodig hebben. Alle prijzen zijn in euro’s.

PRIJSLIJST BEAUTY
MAKE-UP
Mini make-up
Make-up
Make-up + uitleg

18
39
68

BRUIDSARRANGEMENT/
FEESTKAPSELS
Haarstyling, make-up & advies

prijs op aanvraag

BIOLOGIQUE RECHERCHE BEHANDELINGEN
TEENAGE SKIN/HYDRÉCLAT TREATMENT 45 MIN | 60
Verbetert de vochtbalans en uitstraling van de huid.
Geschikt voor alle huidtypen.
SOIN VIP 02
60 MIN | 95
Een herstellende en revitaliserende behandeling,
geschikt voor alle huidtypen. Deze behandeling herstelt
de natuurlijke balans en avtiveerd de huid, waardoor
gezicht, nek en decolleté glad en stralend ogen.
SOIN LIFT CVS
80 MIN | 125
odelleringstechnieken. Deze behandeling zorgt voor
verfijnde contouren, en maakt de huid, de hals en het
decolleté weer zacht en glad. De huid oogt gelift en fris.
SOIN RESTRUCTURANT MC 110
80 MIN | 125
Perfect voor een vettere, vale huid. Verminderd rimpels
en 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. Het
effect is onmiddelijk zichtbaar.
SOIN RESTRUCTANT ET LISSANT
80 MIN | 125
Een huidherstellende behandeling met een onmiddelijk
plumping effect, is geschikt voor een gevoelige,
vochtarme, jongere en/of dunnere huid. De huid
is gevoed en gehypdrateerd, afvalstoffen worden
afgevoerd. Het effect is onmiddelijk zichtbaar.
SOIN SÉBO RÉEQUILIBRANT
60 MIN | 125
Deze behandeling reguleert talgafscheiding en heeft
een zuiverend effect op de vette- en acne-gevoelige
huid. Verkleint de poriën en is geschikt voor gezicht,
hals, en decolleté.

SOIN SECONDE PEAU
120 MIN | 250
Een wereldwijde primeur op het gebied van professionele
schoonheidsproducten. Tijdens deze regenererende
en liftende behandeling wordt gebruik gemaakt van
een bijzonder masker, gecreëerd met behulp van
electrospinning: een techniek die haar oorsprong
heeft in de medische industrie. Het masker zelf
bevat 80% farmaceutisch hyaluronzuur en is speciaal
ontworpen voor de volwassen huid. Voor het beste
effect raden wij aan om deze behandeling drie weken
achtereenvolgens wekelijks te ondergaan, gevolgd door
een driemaandelijkse touch-up.
ADD ON SKIN INSTANT LAB
30 MIN | 35
Deze add on service is de ultieme aanvulling op het
begin 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 technologie speciaal
ontwikkeld door Biologie Recherche. Het systeem
adviseert vervolgens een selectie van producten en
behandelingen die matchen bij de behoeften van de
huid.
ADD ON MODULE BOOSTER
REMODELING FACE
30 MIN | 45
Deze speciale techniek met elektronische begeleiding om
de huid zichtbaar te verstevigen kan worden toegevoegd
aan uw reguliere 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.
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PRIJSLIJST BROWS

INGEBROWS TREATMENT
BROWS		
LASHES		
INGEbrows tinting		
19
Eyelash tinting		
19
INGEbrows treatment		
32
Eyelash with long lasting mascara		
35
INGEbrows epilation		
32
Eyelash lifting		
59
INGEbrows treatment + tinting		
44
Eyelash lifting + tinting		
71
INGEbrows epilation + tinting		
44
Party lashes		
27
INGEbrows treatment + upper lip 		
44
INGEbrows treatment + tinting + upper lip 		
59
BROWS & LASHES		
		
INGEbrows + eyelash tinting		
29
FACE - using SUGAR -		
INGEbrows treatment + eyelash & brow tinting
59
Upper lip 		
19
		
Chin		19
ADD TO YOUR TREATMENT
Upper lip + chin		
27
Instant INGEbrows eyemask		
10
Upper lip + chin + cheeks		
42
All INGEbrows services include mini make-up
0
		
MEN		
INGEBROWS TO STAY
INGEbrows tinting		
19
INGEbrows to Stay (microblading) is alleen mogelijk in de
INGEbrows treatment for men		
32
salons Haarlem en Utrecht. Voor meer informatie over
INGEbrows treatment + tinting		
44
de INGEbrows to Stay behandelingen (wenkbrauwen,
INGEbrows + eyelash tinting		
29
lipliner, full lips en eyeliner) kan je de Rob Peetoom
INGEbrows middle part		
10
salon Haarlem bellen of kijk op:
Nose + ear hair removal		
19
EyeLash tinting		
19
INGEBROWS.COM
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