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PRICES
always a

good
HAIRDAY

Heb jij de Brandlezz
download hem GRATIS
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste
Brandlezz nieuwtjes? Download dan nu
GRATIS onze app in de app store of bij google
play.
Je vindt hier handige tools die je altijd en
overal mobiel kunt toepassen. Je kunt meteen
online een afspraak boeken, je kunt je favoriete producten kopen in de webshop en je kunt
een leuke selfie maken van je nieuwe kapsel.

app al?

Dus wil jij up-to-date blijven met de laatste
ontwikkelingen bij Brandlezz? Download dan
nu vlug onze GRATIS app.

DOWNLOAD:

FREE

APP

Bovendien zijn er regelmatig nieuwe kortingsacties en aanbiedingen waar jij gebruik van
kunt maken. Je kunt direct aan de acties meedoen en zo veel geld besparen.

Aangezien de overheid de btw tarieven per 1-1-2019 van 6% naar 9% heeft verhoogd.
En de loonkosten in mei 2018 met 2.5 % en op 1-1-2019 nogmaals met 1.85% heeft verhoogd,
zijn we helaas genoodzaakt onze prijzen hierop aan te passen.

* Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

PRICES

CUTS
LADIES

Wassen, Knippen“All-in”
Incl. verzorgende schampoo en kuur treatment aan de wasbak
Maak een keuze uit de volgende afwerking | Blow Dry | laser straight | curls to love
KORT HAAR Wassen, Knippen, Blow Dry
KORT HAAR Wassen, Knippen, Stevig Fohnen
HALF LANG HAAR Wassen, Knippen, Blow Dry
LANG HAAR Wassen, Knippen, Blow Dry
PONY KNIPPEN

€
€
€
€
€

34,95
42,50
49,95
52,50
16,50

€
€
€
€
€

27,50
39,95
39,95
44,00
21,95

€
€
€
€

24,95
17,50
20,50
49,95

€
€
€

17,95
21,95
29,95

€
€

109,95
33,95

FOHNEN OF LASER

KORT HAAR Wassen, Fohnen/Laserbehandeling
HALF/LANG HAAR Wassen, Fohnen
HALF/LANG HAAR Wassen, Laserbehandeling
LASER CURLS TO LOVE Prachtige krullen
KUUR TREATMENT incl. blow dry
MEN

Wassen, knippen en styling
Hoofd scheren incl. wassen
Re-shade behandeling
Permanent heren treatment, voor net wat meer volume in stijl haar
KIDS

KIDS knippen 0-5 jaar
KIDS knippen 6-12 jaar
LITTLE DIVA (girls only) cut/style/curls

PERMANENT CURLS

PERMANENT SCALP VOLUME incl. knippen/fohnen
PERMANENT TOESLAG EXTRA LANG
DIVERSEN

GLAMOUR HAIR & MAKE-UP
MINI MAKE OVER COLOR & CUT & MAKE-UP
KERATINE BEHANDELING

€
75,00
€ 159,95
€ 299,00

FOLLOW US ON:

Wij werken alleen op afspraak!

COLORS

PRICES

ROOTS

ROOTS COLOR

uitgroei behandeling, verven vanaf

VERVEN BASIC COLOR HAIR va.

€

43,50

€

57,50

FOILS

Speciale folie techniek om mooie high lights en low lights te creeren
FOILING kort haar scalp
FOILING lang scalp
FOILING hele haar kort
FOILING 5 st lang
FOILING 10 st lang
FOILING 20 st lang
FOILING hele haar lang v.a.

€ 31,95
€ 42,95
€ 62,75
€ 16,50
€ 31,95
€ 63,50
€ 104,95

COLOR SPECIALS

COLOR OUT REMOVER v.a.
TREATMENT KLEURVERFRISSER

ideaal om je kleur maandelijks mooi up to date te houden

INTENSIEVE HAARKUUR TREATMENT

TRENDS

binnen de behandeling

€
€

30,50
20,95

€

9,95

BALAYAGE
BALAYAGE
AKTIE
VAN € 250,VOOR

€165,-

TRENDS

GRANNY GREY

GRANNY GREY

Dit is een speciale techniek waar veel tijd en kundigheid bij komt kijken!
Deze behandeling is incl. lunch en speciaal shampoo pakket.
Prijs in overleg.

TRENDS HAIR FLUID PAINTING

Nu

De verftechniek op de plank! Incl. lunch,duur max 4 uur.

€ 195,-

EXTENSIONS
EXTENSIONS

ACTIE: 100 STUKS ALL-IN VAN € 525- VOOR € 399,EXTENSIONS(60CM) incl. knippen, stylen, foto voor en na, heerlijke lunch.

PRICES
€ 399,00

EXTENSIONS GARANTIE PAKKET: shampoo, conditioner en extensions borstel,
incl. garantie op extensions. t.w.v. € 79,95 nu voor:

€

49,95

HAIREXTENSIONS STIJL 60 CM P/ST
HAIREXTENSIONS STIJL 60 CM VA. 50 STUKS
HAIREXTENSIONS CURLY 60 CM P/ST
HAIREXTENSIONS STIJL XXL 80/90 CM P/ST
HAIREXTENSIONS STIJL OMBRE 60 CM P/ST
CRYSTAL LINE EXTENSIONS P/ST
PIMP MY BOB INCL. 20 EXTENSIONS
PIMP MY BOB INCL. 30 EXTENSIONS
HAIREXTENSION TREATMENT VERZORGING
EXTENSIONS RING VEER VERVANGEN
EXTENSIONS VERWIJDEREN P/ST

€
5,25
€
4,95
€
5,25
€
7,50
€
5,25
€
9,25
€ 125,00
€ 157,50
€ 39,95
€
2,75
€
0,90

HAIRWAVE

NIEUW: HAIRPLATES, Herbruikbare haarverlenging ALL-INN

€
€
€
€

545,00
650,00
295,00
375,00

EXTENSIONS GARANTIE PAKKET: shampoo, conditioner en extensions borstel,
incl. garantie op extensions. t.w.v. € 79,95 nu voor:

€

49,95

HAARWAVE OMHOOG ZETTEN P/ST
HAARWAVE ERUIT OPNIEUW IN ZETTEN
HAARWAVE OPNIEUW OMHOOG ZETTEN incl. fohnen
HAARWAVE GEHEEL VERWIJDEREN

€ 22,50
€ 65,95
€ 109,95
€ 35,00

incl. knippen, stylen foto voor en na, heerlijke lunch,

HAIRPLATE CURLY
HAIRPLATE helft
HAIRPLATE CURLY helft

Wij werken niet met meegebrachte eigen haarstukken. Wij zetten geen weave technieken
omhoog die bij externe salons geplaatst zijn. Dit i.v.m. onze unieke garantievoorwaarden.

BEAUTY TREATS
NAILS

Nails opvullen acryl naturel
Nails opvullen acryl french manicure /gel color na 3 weken:
Nails nieuwe set
Nieuwe nagel buiten behandeling
Nieuwe nagel in de behandeling
PEDICURE

PRICES
€ 42,50
€ 49,50
€ 90,00
€ 9,95
€ 5,00

Pedicure met een relax touch!

€ 39,95

Pedicure all in incl. Gel color
Gel lak

€ 59,95
€ 32,50

Ontvangst met een drankje naar keuze, heerlijk spa voetenbad met bruisende bubbels.
Vijlen, nagelriem trimming, spa scrub, massage en verwijdering eelt likdoorns of ingegroeide
nagels. Indien gewenst lakken wij je nagels. I.v.m. hygiene eigen nagellak meenemen.
Duur 45 min.

Min 3 weken je teen nagels voorzien van een prachtige kleur of french manicure.
Altijd je voeten netjes verzorgd zodat je ze kunt tonen in zomerse slippers en sandaaltjes .

MANICURE

Manicure met een relax touch!

€ 39,95

Gel lak

€ 32,50

--BROWBAR
BROW EPILEREN/ BIJWERKEN BINNEN 6 WKN.
BROW COLOR & EPILEREN

€ 16,50
€ 31,50

Heerlijk spa handbad. Naast het in model vijlen van je nagels, nagelriem trimming.
Spa scrub, massage en polijsten; lakken we je nagels indien gewenst. Kortom
een heerlijk verwen moment voor jezelf. I.v.m. hygiene eigen nagellak meenemen. Duur 45 min.
Min 3 weken je nagels voorzien van een prachtige kleur of french manicure.
Altijd je handen netjes verzorgd ze zijn tenslotte jouw visite kaartje.

De wenkbrauwspecialist bekijkt de wenkbrauw, wat je wensen zijn en wat mooi staat bij jouw
ogen en meet een nieuwe wenkbrauw aan inc.l EPILEREN & VERVEN BROW TOUCH UP
incl.voor en na foto

LASHBAR

LASH EXTENSIONS NATUREL
LASH EXTENSIONS DRAMATIC
LASH MINK STRIPS REAL HAIR
REMOVING LASHES

€
€
€
€

49,50
59,50
47,50
19,95

MAKE-UP BAR

MAKE-UP TOUCH UP
MAKE/UP PRIVATE WORKSHOP Duur 2 uur

we werken alleen op afspraak

€ 29,95
€ 119,95

BEAUTY TREATS

PRICES

HARSEN

BOVENLIP
KIN
BOVENLIP EN KIN
CONTOUREN
HELE GELAAT
OKSELS
ONDER ARMEN
HELE ARMEN
HARSEN ONDERBENEN
HARSEN BOVENBENEN
HARSEN HELE BENEN
HARSEN HALVE RUG
HARSEN BUIK/BORST
HARSEN BIKINILIJN

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
12,50
17,50
17,50
27,50
22,50
22,50
37,50
32,50
27,50
52,50
39,95
47,50
27,50

€

39,95

€

65,00

€

89,95

BEAUTY TREATS

GEZICHTSBEHANDELING POWER SKIN CLEANS 30 MIN.

face mapping, power cleansing, peeling, verwijderen comedonen, gezichtsmasker, dag crème

GEZICHTSBEHANDELING BASIC 60 MIN.

face mapping, power cleansing, peeling, verwijderen comedonen, gezichtsmasker, dag crème

GEZICHTSBEHANDELING LUXE 90 MIN.

face mapping, power cleansing, peeling, verwijderen comedonen, gezichts en decolletė
masker, dag crème

FOLLOW US ON:

Wij werken alleen op afspraak!

HAIR & MAKE UP SPECIALS PRICES
HEB JIJ TROUWPLANNEN?

Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen! Een spannende tijd en nog zóveel te regelen. Voor je
trouwfeest wil je er natuurlijk onvergetelijk uitzien. Met ons beauty- en trouwfeest
arrangement blijf je stralen op de belangrijkste dag van je leven. In onze beautysalon
kunnen we je meerdere bruidsarrangementen aanbieden.

WEDDING ARRANGEMENT

BASIC WEDDING

Styliste bespreekt en oefent het kapsel en make-up, verzorging kapsel en make- up
op de trouwdag in salon.

LUXE WEDDING

Styliste bespreekt en oefent het kapsel en make- up,

verzorging kapsel en make- up op de trouwdag, 2 uur styliste op locatie.

€ 195,00
€ 299,95

HEAD TO TOE

Styliste bespreekt en oefent het kapsel en make- up, gezichtsbehandeling,
bruidsnagelverlenging, spa pedicure, wenkbrauwen, verzorging kapsel en make up op
de trouwdag , 3 uur styliste op locatie.

€ 425,00

MAKE-OVER

SUPER MAKE-OVER

Een compleet NIEUW KAPSEL voor lang haar, met nieuwe KLEUR,
Inclusief: BROW COLOR & EPILEREN
De wenkbrauwspecialist bekijkt de wenkbrauw, wat je wensen zijn en wat mooi staat bij
jouw ogen en meet een nieuwe wenkbrauw aan.
Nieuwe MAKE-UP wordt opgebracht door visagist, en eventueel KLEDINGADVIES,
incl.voor en na FOTO, incl. lekkere LUNCH, duur 3 uur.
Kortom een gezellige middag! Ook leuk om samen met een vriendin te doen of als cadeautip!

v.a.

€ 250,00

v.a.

€ 195,00

MINI MAKE-OVER

Een compleet NIEUW KAPSEL voor kort haar, met nieuwe KLEUR,

Inclusief: BROW COLOR & EPILEREN
De wenkbrauwspecialist bekijkt de wenkbrauw, wat je wensen zijn en wat mooi staat bij
jouw ogen en meet een nieuwe wenkbrauw aan.
Nieuwe MAKE-UP wordt opgebracht door visagist, en eventueel KLEDINGADVIES,
incl.voor en na FOTO, incl. lekkere LUNCH, duur 3 uur.
Kortom een gezellige middag! Ook leuk om samen met een vriendin te doen of als cadeautip!

FOLLOW US ON:

Wij werken alleen op afspraak!

Gebruik jij #brandlezz al?
Maak kans op leuke prijzen!
Doe mee met onze actie en promoot
Brandlezz op social media dan maak je
bovendien kans op leuke prijzen.
Ben jij vaak actief op social media? En ben jij
een klant van Brandlezz? Post dan nu een foto
van jouw Brandlezz kapsel of bericht over ons
op social media met de hashtag: #brandlezz.
Als beloning van jouw #brandlezz hashtag
doe je mee met onze prijzenactie. Wij verloten
wekelijks een aantal waardecheques van
€ 100,- onder onze fans!

Dus wil jij ook winnen met #brandlezz? Laat
dan van je horen met #brandlezz op jouw
social media kanalen. Doe mee en wie weet
ben jij binnenkort een van de
gelukkige winnaars!

##

##

#brandlez
z

ACTIE

Nu

€ 299,-

Keratine verzorgingspakket wordt aanbevolen

FOLLOW US ON:

Wij werken alleen op afspraak!

