Parturi-kampaamo Hiustaiturit hinnasto
Hiustenleikkaukset
 Osaleikkaus (otsahiukset, korvalliset yms.) ........ 8 €
 Siistiminen, konetyö .......................................... 10 €
 Muotoonleikkaus ............................................... 14 €
 Mallinmuutos ..................................................... 15 €
 Hiustenleikkaus muun käsittelyn yhteydessä ..... 9 €
Hiusten- ja hiuspohjan hoidot sekä hius- ja käsihoidot
 Lyhyet ................................................................. 9 €
 Puolipitkät / pitkät hiukset ................................. 11 €
 Hoitokokonaisuus hiuksille ja käsille ................. 15 €
 Hemmotteluhetki, sis. hiusten ja käsienhoidon sekä
kasvojen hieronnan ................................................. 16 €
 Käsienhoito ......................................................... 9 €
Kampaukset
 Rulla- tai föönikampaus ...................................... 7 €
 Juhlakampaukset ............................................. 20 €
Vaalennus-, kevyt- ja kestovärit
 Lyhyet (massan määrä max 90 g) ..................... 35 €
 Puolipitkät (massan määrä max 120 g) ............. 40 €
 Pitkät (massan määrä max 270 g) ................... 80 €
 Pitkät (massan määrä max 360 g) ................. 100 €
 Tyviväri (massan määrä 50-70g) ..................... 30 €
Moniväri:
 Lyhyet (massan määrä max. 90g) ..................... 40€
 Puolipitkät (massan määrä max 120g) ............ 45 €
 Pitkät (massan määrä max 180g) .................... 55 €
 Pitkät (massan määrä max 270g) .................... 95 €
 Pitkät (massan määrä max 360g) .................. 110 €
Raidat , esimerkkihintoja (hinnottelu yllä olevien värien massojen mukaan)
 Lyhyet (massan määrä max 120g) ............... 35-40 €
 Puolipitkät (massan määrä max 180g) ............. 50 €
 Fibreflex-erikoiskäsittely vaalennusten ja värien yhteydessä (lyhyet 6 €, puolip. 8 €,
pitkät 16 €) ............................................................. 6–16 €

 Puhdistaminen/pigmentointi/sävy ........................... 24€
 Ripset ja kulmat ................................................ 10 €
 Ripset tai kulmat................................................. 8 €
 kulmien siistiminen ............................................. 4 €
 Ehostus (huom. asiakkaalla oma ripisväri) .......... 9 €
Kiharat
 Lyhyet ............................................................... 35 €
 Lyhyet, permanentti + sävy .............................. 55 €
 Puolipitkät (yli olkapään) .................................. 45 €
 Puolipitkät, permanentti + sävy ......................... 68 €
 Pitkät ................................................................ 55 €
 Pitkät, permanentti + sävy ................................. 85 €
 Osapermis (alle 15 puolaa) ............................... 28 €
 Rullahinta ........................................................... 4 €
Kaikkiin hintoihin sisältyy hiusten pesu, hoito ja kampaus.
Varaathan aikaa käsittelyyn tullessasi, sillä kaikki työt tehdään oppilastyönä.

Tervetuloa!
terveisin Parturi-kampaamo Hiustaiturin opiskelijat ja opettajat
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