PRIJSLIJST
ZADKINE HAARSTUDIO
Op twee locaties heeft Zadkine Beauty & Fashion College een salon
voor haarverzorging in de school. De Zadkine Haarstudio is een plek
waar u bijvoorbeeld uw haar kunt laten knippen, föhnen, kleuren
of permanenten. Bent u toe aan een rustig moment voor uzelf?
In deze folder vindt u onze prijslijst en leest u wat de Zadkine
Haarstudio voor u kan betekenen.

www.zadkine.nl

PRIJSLIJST
Knippen
Dames
Heren
Kinderen

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Watergolven
Kort haar
Lang haar
Lang haar en opsteken

€ 4,50
€ 6,00
€ 9,00

Föhnen
Kort haar
Lang haar (over de schouder)

€ 4,50
€ 6,00

Kleuren
(exclusief knippen en föhnen/watergolven)
Uitgroei (maximaal 60 cc)
Toeslag per extra tube 60 cc
Highlights (folie) per stuk
Highlights (folie) per 10
Folie coupe soleil vanaf
Balayage/Ombre vanaf
Combinatie kleuren, knippen en föhnen/watergolven
(uitgroeibehandeling)

€
€
€
€
€
€

14,00
13,00
1,50
10,00
30,00
30,00

€ 19,00

Permanent
(exclusief knippen en föhnen/watergolven)
Deelpermanent
Permanent kort haar
Permanent lang haar
Combinatie permanent, knippen en föhnen/watergolven
(kort haar/deelpermanent)

€ 12,50
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00

VERZORGING
Masker

€ 3,00

U bent van harte welkom!

WAT IS DE ZADKINE HAARSTUDIO?
In de Zadkine Haarstudio kunt u terecht voor diverse behandelingen,
onze studenten helpen u graag. Tijdens praktijklessen op school doen
studenten al praktijkervaring op met de behandelingen die ze tijdens
hun studie leren. De Zadkine Haarstudio biedt onze studenten een
mooie kans om meer praktijkervaring op te doen, door de
behandelingen uit te voeren bij klanten van de Zadkine Haarstudio.
Uiteraard voeren de studenten de behandelingen uit onder
begeleiding van een vakdocent.
Naast het uitvoeren van behandelingen, leren studenten om een
diagnose-, advies- en behandelplan op te stellen. Daarom hebben ze
veel aandacht voor de klant. Wij vragen van de klant een bescheiden
vergoeding voor de gemaakte kosten.

Reserveren
U kunt reserveren via onderstaande telefoonnummers.
U kunt daarbij aangeven dat u een afspraak wilt maken
voor de Zadkine Haarstudio.

Contact
Zadkine Campus Hoogvliet
Campusplein 5
3192 CD Hoogvliet
T (088) 945 37 77
www.zadkine.nl

Zadkine Rotterdam Centrum
Benthemplein 15
3032 CC Rotterdam
T (088) 945 24 92

