Parturi-Kampaamon hinnasto 2018
PARTURIPALVELUIDEN PERUSHINNAT
Hiusten hoitopesu, leikkaus

30,00 €

Hiustenpoisto koneella

16,00 €

Mallinmuutosleikkaus (sis. Suunnittelu, pesu, leikkaus)

36,00 €

Leikkaus alle 7 vuotta

26,00 €

PARTURIPALVELUIDEN Värikäsittelyt
Värisetti (sis. väri/raidat, leikkaus)

85,00 €

Monivärjäyssetti

95,00 €

KAMPAAMOPALVELUIDEN PERUSHINNAT
Hiusten leikkaus, hoitopesu ja föönaus

49,00 €

Pitkien hiusten leikkaus, hoitopesu ja föönaus

53,00 €

Mallinmuutosleikkaus (sis. Suunnittelu, pesu, leikkaus, föönaus)

55,00 €

Pitkien hiusten tasaus kuivana

32,00 €

Otsahiusten leikkaus

16,00 €

Värisettien perushinnat (sis. väri, leikkaus ja föönaus)
Tyviväri

97,00 €

Tyviraidat lyhyet hiukset

107,00 €

Tyviraidat pitkät hiukset

112,00 €

Värisetti lyhyet hiukset

107,00 €

Värisetti puolipitkät hiukset

122,00 €

Värisetti pitkät hiukset

138,00 €

Värisetti erikoispitkät/paksut hiukset

145,00 €

Monivärjäyssetti (sis. Monisävyväri, leikkaus & föönaus)
Lyhyet hiukset

122,00 €

Puolipitkät hiukset

133,00 €

Pitkät hiukset

148,00 €

Erikoispitkät/paksut hiukset

160,00 €

Permanenttisetti (sis. permanentti, leikkaus ja muot.kuiv.)
Päällisosan permanentti

99,00 €

Permanenttisetti lyhyet hiukset

109,00 €

Permanenttisetti puolipitkät hiukset

124,00 €

Permanenttisetti pitkät hiukset

140,00 €

Erikoispermanentit sekä erikoispitkät hinnoitellaan työn mukaan

Muita käsittelyitä
Erikoistyöt kuten esim hiustenpidennykset, tuuhennukset,

60€/h

sovitaan kampaajan kanssa erikseen
SP Hoitokäsittely työn ohessa

20,00 €

SP Hoitokäsittely lyhyet hiukset (sis. pesu, hoitokäsittely, hieronta, föönaus)

38,00 €

SP Hoitokäsittely puolipitkät hiukset (sis. pesu, hoitokäsittely, hieronta, föönaus)

40,00 €

SP Hoitokäsittely pitkät hiukset (sis. pesu, hoitokäsittely, hieronta, föönaus)

45,00 €

Opiskelija ja eläkeläisalennus -10%, Veloitamme peruuttamatta jätetystä ajasta 50% hinnasta
Muita käsittelyitä
Liquid Hair -hoitokäsittely työn yhteydessä

25,00 €

Liquid Hair -hoitokäsittely lyhyet hiukset (sis. pesu, hoito, hieronta, föönaus)

43,00 €

Liquid Hair -hoitokäsittely puolipitkät hiukset (sis. pesu, hoito, hieronta, föönaus)

46,00 €

Liquid Hair -hoitokäsittely pitkät hiukset (sis. pesu, hoito, hieronta, föönaus)

50,00 €

Scalp Renew -kuorinta hiuspohjalle työn ohessa (sis. kuorinta, pesu, hieronta, föönaus)

25,00 €

Scalp Renew -kuorinta hiuspohjalle lyh. hiukset (sis. kuorinta, pesu, hieronta, föönaus)

43,00 €

Scalp Renew -kuorinta hiuspohjalle puolipitk. hiukset (sis. kuorinta, pesu, hieronta, föönaus)

46,00 €

Scalp Renew -kuorinta hiuspohjalle pitk. hiukset (sis. kuorinta, pesu, hieronta, föönaus)

50,00 €

Illumina Glossing- kiiltokäsittely lyhyet hiukset

40,00 €

Illumina Glossing- kiiltokäsittely puolipitkät hiukset

49,00 €

Illumina Glossing- kiiltokäsittely pitkät hiukset

59,00 €

WellaPlex - Hotiokäsittely ennalta ehkäisee ja korjaa hiuksen rakennevaurioita lyhyet hiukset

59,00 €

WellaPlex - Hotiokäsittely ennalta ehkäisee ja korjaa hiuksen rakennevaurioita puolipitk. hiukset

64,00 €

WellaPlex - Hoitokäsittely ennalta ehkäisee ja korjaa hiuksen rakannevaurioita pitkät hiukset

69,00 €

WellaPlex - Hoitokäsittely työn yhteydessä lyhyet hiukset

29,00 €

WellaPlex - Hoitokäsittely työn yhteydessä puolipitkät-pitkät hiukset

34,00 €

Kampaukset

Fön-kampaus (sis. pesu, hoito ja fön-kampaus)
Kampaukset ajankäytön mukaan esim. juhlakampaukset

33,00 €
60€/h

Morsiuskampaukset sovitaan kampaajan kanssa erikseen
Ripset & kulmat

Ripsien ja kulmien väri + muotoilu

26,00 €

Ripsien ja kulmien väri ilman muotoilua

22,00 €

Ripsien värjäys

14,00 €

Kulmien värjäys ja muotoilu

17,00 €

Kulmien värjäys

10,00 €

Kulmien muotoilu

10,00 €

Ripsipidennykset
Ripsien täysituuhennus

105,00 €

Ripsien osatuuhennus

69,00 €

Ripsihuolto 45min

49,00 €

Ripsihuolto 60min

59,00 €

Ripsihuolto 75min

69,00 €

Ripsihuolto 90min

79,00 €

Volyymiripset
Volyymiripset uudet

120,00 €

Volyymiripset huolto 60min

69,00 €

Volyymiripset huolto 75min

79,00 €

Volyymiripset huolto 90min

89,00 €

UUTUUSPALVELU
Microblading kulmien 3D-pigmentointi (sis. Vahvistuksen)

280,00 €

Opiskelija ja eläkeläisalennus -10%, Veloitamme peruuttamatta jätetystä ajasta 50% hinnasta

