Hajvágáshoz szoktatás

2.000

Kortól függetlenül

Életem első hajvágása

3.500

3 éves korig, ajándék oklevéllel, hajtinccsel

0-4 éves korig

4.000

Mosás, vágás, szárítás

4 éves kortól - rövid haj (váll feletti)

4.500

Mosás, vágás, szárítás

4 éves kortól - hosszú haj (vállig érő vagy hosszabb, max. derékig)

5.000

Mosás, vágás, szárítás

Frufru vágás
Gépi vágás akár egy egyszerű mintával (csík vagy villám)

2.000
3.000

12 mm hosszúságig, maximum 2 hossz

2.500

Hajtetoválás felár (kortól, nemtől függetlenül)
A vágás árához kell hozzászámolni, és maximum tenyérnyi méretben, kép alapján, kb. 20 perc

Apa-fia barber hajvágás

6.500

Kortól függetlenül

Beszárítás 4 éves kortól - rövid haj (váll feletti)

3.500

Mosás, szárítás

Beszárítás 4 éves kortól - hosszú haj (vállig érő vagy hosszabb, max. derékig)

4.000

Mosás, szárítás

Fonás, loknizás, vasalás, kreppelés (30 perc)
Holland vagy francia fonás (max 2 fonat)
Alkalmi frizura

4.000
2.000
7.000-től

Hajhossztól és –mennyiségtől, illetve frizurától függően megbeszélés alapján
Extra hosszú, extra dús felár (derék alatt érő és/vagy extra dús haj esetén)
Vágás, beszárítás, frizurakészítés (fonás, lokni, vasalás, kreppelés) esetén

1.000

Melegollós felár
Meghiúsult hajvágás

1.600
2.000

Csak előre lefoglalt időpont esetén számítjuk fel.

Speciális törődést igénylő frizurák
Bob frizura 4 év felett és felnőtteknek

5.500

KEDVEZMÉNYEK
TESTVÉRKEDVEZMÉNY:
5% kedvezmény egy időben történő hajvágás esetén.
MANÓ PERCEK:
15% kedvezmény minden gyerekhajvágás (kivéve: ld lent ) és frizurakészítés árából hétköznaponként 12.00 óra és 15.00 óra között.
(Utolsó foglalható időpont: 14.30, hosszú haj esetén 14.00 óra.)
FELNŐTT KEDVEZMÉNY:
Amennyiben felnőtt hűségkártyával rendelkezel, úgy az 5. alkalommal 50% kedvezményt nyújtunk, a 10. alkalommal pedig légy a vendégünk az addig

igénybe vett szolgáltatások arányában!
A „Manó percek” időszakában a felnőttek választhatnak, hogy pecsétet szeretnének gyűjteni, vagy a 15% kedvezményt igénybe venni.
AMIKRE KEDVEZMÉNY NEM VONATKOZIK:

Első hajvágás, Apa-fia hajvágás, melegollós felár, extra hosszú felár, hajvágáshoz szoktatás, meghiúsult hajvágás
Ezek a szolgáltatások önmagukban kedvezményesek, így ezekből további
kedvezmények nem vonhatók.

A fenti árak 2022. október 14-től érvényesek.
A kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
Áraink forintban értendők, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya vagy ajándékkártya

