
Krótkie Średnie Długie

Strzyżenie damskie 
1

Strzyżenie całość maszynką 
1

Strzyżenie męskie 
1

Strzyżenie dzieci 
1

Modelowanie od 50 zł od 60 zł od 70 zł

Modelowanie + prostowanie od 55 zł od 70 zł od 85 zł

Farbowanie (całość) 
2 od 75 zł od 110 zł od 145 zł

Pasemka (1 kolor) 
2 od 85 zł od 120 zł od 155 zł

Baleyage (2 kolory) 
2 od 95 zł od 130 zł od 165 zł

Dekoloryzacja + farbowanie od 125 zł od 185 zł od 245zł

Trwała ondulacja od 65 zł od 90 zł od 115 zł

Trwała podnosząca włosy (headlines) od 85 zł od 110 zł ----------

Trwała prostująca włosy od 100 zł od 135zł od 180 zł

Nanoplastia /keratynowe prostowanie i odżywianie włosów od 200 zł od 300 zł od 400 zł

Przedłużanie / zagęszczanie włosów

Fryzura okolicznościowa (loki, fale) od 60 zł od 75 zł od 100 zł

Fryzura okolicznościowa od 70 zł od 95 zł od 115 zł

Fryzura próbna + okolicznościowa od 120 zł od 160 zł od 205 zł

BOTOX dla włosów od 60 zł od 90 zł od 120 zł

NANOPLEX do wybranej usługi od 25 zł od 35 zł od 45 zł

Komórki macierzyste arganu od 70 zł od 85 zł od 100 zł

Zabieg / kuracja z wykorzystaniem sauny fryzjerskiej 3 od 20 zł od 30 zł od 40 zł

Zabieg / kuracja z wykorzystaniem SPA dla włosów 3 od 50 zł od 60 zł od 70 zł

Badanie trychologiczne (kamerą fryzjerską) + konsultacja

Komputerowe dobieranie fryzury + wykonanie zdjęcia

Henna brwi

Henna rzęsy

Regulacja brwi

Krótkie Średnie Długie

Strzyżenie + mycie + modelowanie od 75 zł od 85 zł od 95 zł

Farbowanie (całość) + strzyżenie + mycie + modelowanie od 145 zł od 190 zł od 235 zł

Pasemka (1 kolor) + strzyżenie + mycie + modelowanie od 155 zł od 200 zł od 245 zł

Baleyage (2 kolory) + strzyżenie + mycie + modelowanie od 165 zł od 210 zł od 255 zł

Dekoloryzacja + farbowanie + strzyżenie + mycie + modelowanie od 190 zł od 260 zł od 330 zł

Trwała ondulacja + strzyżenie + mycie + modelowanie od 135 zł od 170 zł od 205 zł

Trwała podnosząca włosy (headlines) + strzyżenie + mycie + modelowanie od 155 zł od 190 zł ----------

Strzyżenie + mycie + modelowanie + zabieg odżywczy w saunie lub SPA 3 od 115 zł od 135 zł od 155 zł

EVOLUTION COMPLEX  =  Strzyżenie + mycie + modelowanie + farbowanie + 

NANOPLEX + zabieg SPA dla włosów 2
od 210 zł od 275 zł od 230 zł

Henna brwi + henna rzęsy + regulacja brwi

70 zł

25 zł

80 zł

+ 5 zł

Czasochłonne zdobienia (1 paznokieć) 

30 zł

25 zł

100 zł

Makijaż ślubny 130 zł

200 zł

www.salon-evolution.pl

USŁUGI KOSMETYCZNE                                                                                                                                                              
(KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU)

CENA

Manicure hybrydowy 

Manicure (skórki + odżywka)

Pakiet makijaż próbny + ślubny

Makijaż wieczorowy okazyjny

3 podane ceny dotyczą zabiegów/kuracji z użyciem podstawowych kosmetyków regeneracyjnych

Ściąganie paznokci hybrydowych i żelowych + odżywka

Manicure męski

od 5 zł do 20 zł

od 80 zł do 100 złPrzedłużanie paznokcia na formie

Manicure żelowy

Baby boomer, french, ombre

30 zł

30 zł

15 zł

15 zł

10 zł

ZESTAWY USŁUG FRYZJERSKICH
DŁUGOŚĆ WŁOSÓW

1 wycinanie wzorków / przycinanie brody dopłata od 5zł / mycie włosów w cenie usługi

2 każdy kolejny kolor dopłata od 10 zł

35 zł

cena po konsultacji z fryzjerem

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW
USŁUGI FRYZJERSKIE

35 zł

25 zł

25 zł

20 zł
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