
 
♦ PROMOCJA NA STRZYŻENIE DLA STUDENTÓW! 20% RABATU (OBOWIĄZUJE W  PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I 

PIĄTKI) 

                                             

Farbowanie włosów 1 kolor od 130 zł do 180 zł* 

Farbowanie włosów 2 kolory i więcej od 150 zł do 200 zł* 

Farbowanie włosów z uprzednim podjaśnieniem od 150 zł do 280 zł* 

Farbowanie włosów z uprzednią dekoloryzacją od 160 zł do 280 zł* 

Farbowanie włosów OMBRE  lub SOMBRE od 150 zł do 350 zł* 

Baleyage komplet od 150 zł. do 200 zł* 

Kąpiel dekoloryzująca 

kąpiel dekoloryzyjąca 
jest stosowana tylko przed 

zabiegiem farbowania 
(jeżeli wymaga tego 

pigment włosa) 

- wł. krótkie 50 zł 
- wł. długie  100 zł 

Modelowanie włosów mycie + modelowanie 
-  wł. krótkie 35 zł 
-  wł. długie  45 zł 

Prostowanie włosów mycie + prostowanie 
-  wł. krótkie 35 zł 
-  wł. długie  45 zł 

Zabiegi regenerujące i 
nawilżające włosy 

BOTHEA BOTANIC THERAPY 
Nowość 

Cena uzależniona od rodzaju zabiegu i 
długości włosów: 

- intensywne nawilżenie 
- lśniące refleksy 

-głęboka rekonstrukcja 
-intensywna rekonstrukcja terapia ciepłem 

- wł. krótkie od 40 zł do 50 zł 

- wł. długie od 50 zł do 70 zł 
 

Zabiegi na skórę głowy 
BOTHEA BOTANIC THERAPY 

Nowość 

Cena uzależniona od rodzaju zabiegu: 
- czyszczenie skóry głowy z łupieżem 

- oczyszczanie tłustej skóry głowy 
- detoks skóry głowy 

od 50 zł do 60 zł 
 

Botox dla włosów 
BIOTRAITEMENTE 
RECONSTRUCTION 

Cena uzależniona od długości włosów od 50 zł do 80 zł 

Upięcia włosów 
Cena uzależniona 

od czasu pracy fryzjera 
nad upięciem fryzury) 

od 70 zł do 120 zł 

Fryzury okolicznościowe 
Cena uzależniona 

od czasu pracy fryzjera 
od 50 zł do 150 zł 

Fryzury ślubne 
Cena uzależniona 

od czasu pracy fryzjera 
od 100 zł do 250 zł 

 
* komplet - nakładanie farby + mycie włosów + strzyżenie + suszenie włosów 
Do wszystkich dekoloryzacji i rozjaśniania włosów, w celu ochrony włosa przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dodawany jest 
płyn REINFORCE-B, który jest wliczony w cenę usługi. 
 
Ceny obowiązują od 1 stycznia 2018 do odwołania. 

STRZYŻENIE damskie 38 zł \ z myciem i modelowaniem 48 zł 

STRZYŻENIE męskie 32 zł \ z myciem i modelowaniem 37 zł 
 
\ STRZYŻENIE dziecka 28 zł ( w wieku od 2 lat do 7 lat ) 

STRZYŻENIE maszynką 15 zł \ z wycieniowaniem długości 20 zł 
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