Kapsalon
Knippen en föhnen
Wassen
Pony / baard
Coupe Tondeuse
Kinderen (t/m 11 jaar)

Schooonheidssalon
heren
€
dames kort €
dames lang €
+€
€
€
€

Wassen, drogen, stijlen of krullen
Stijlen/krullen
Verven
Highlights
Fullhead highlights
Haarmasker
Permanent stijlen (Keratine)
Permanent krullen

Studenten

Knippen, wassen en föhnen

16,18,22,2,8,12,13,-

v.a. € 30,v.a. € 18,kort
lang

kort
lang

v.a. €
v.a. €
v.a. €
v.a. €
€

35,60,40,65,40,-

v.a. € 130,v.a. € 50,v.a. € 65,-

heren
€ 15,dames kort € 18,dames lang € 20,-

Epileren met touw

Nagelstudio
Nagels lakken
Manicure, lakken of massage
Manicure met handbehandeling
Pedicure, lakken of massage
Pedicure, lakken en massage
Gellak manicure
Gellak pedicure
Gellak (zonder pedicure)
Gellak, pedicure en massage
Biab één kleur
Biab met gellak
Gellak / Biab verwijderen
Gellak french
Kunstnagels met gellak
Kunstnagels met gellak opvullen
Kunstnagels met babyboom
Acryl met gellak (op eigen nagel)
Polygel met gellak (op eigen nagel)
Kunstnagels verwijderen
Extra lange kunstnagels
Tekeningen op kunstnagels
Siersteentjes

v.a. €
€
€
€
€

8,20,30,30,35,-

€
€
€
€
€
€
€
+€

30,38,30,43,42,50,10,5,-

v.a. € 50,v.a. € 42,v.a. € 55,v.a. € 40,v.a. € 40,€ 15,+€
5,+€
5,v.a. € 0.5,-

Bovenlip of kin
Wenkbrauwen
Gezichtshaar (zonder wenkbrauwen)
Hele gezicht met wenkbrauwen
Hele gezicht waxen

€
€
€
€
€

Wenkbrauwen / Wimpers verven
Wenkbrauwen henna

€ 10,€ 15,-

Wimperextensions

One by One
3D wimperextensions
Russian Volume
Wimperextensions opvullen
Wimperextensions verwijderen
Wimpers lifting
Wenkbrauwen lifting
Liften en verven

€
€
€
v.a. €
€
€
€
€

5,10,20,25,30,-

50,55,60,20,10,35,35,43,-

Gezichtsbehandeling
45 minuten
60 minuten
75 minuten

€ 35,€ 45,€ 55,-

Harsen
Arm
Rug en schouders
Oksels
Buik
Bikinilijn
Onderbenen of bovenbenen
Onderbenen en bovenbenen

€
€
€
€
v.a. €
€
€

25,35,15,20,15,20,40,-

Traditionele Chinese
Ontspanningsmassage

Openingstijden

Chinese massage is bij ons een traditie. Wij werken alleen
met ervaren personeel.

Kapsalon

Massage is een uitstekende manier om tot ontspanning te
komen. Vaak helpt het tot verlichting van rug-, schouder-,
nek- en hoofdpijn. Bijvoorbeeld na een lange dag werken.
Wij hechten grote waarde aan hygiëne. Op de massagetafels
liggen altijd schoon papier en elke klant krijgt een schone
handdoek. Na de massage wordt de massageolie
verwijderd met een warme doek.
De kamers waar de massages worden gegeven zijn sfeervol
en prettig ingericht.

Maandag
Dinsdag t/m Woensdag
Donderdag
Vrijdag t/m Zaterdag
Zondag

Orient New Hair Fashion

11:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 20:00
10:00 - 19:00
GESLOTEN

Massage
Maandag t/m Zaterdag
Zondag

11:00 - 21:00
12:00 - 21:00

Lichaam- en/of voetmassage
30 minuten
45 minuten
60 minuten
90 minuten
120 minuten

€
€
€
€
€

25,40,45,65,85,-

Hotstone massage
30 minuten
60 minuten

€ 27,€ 47,-

Cupping (15 minuten)
Massage met cupping (30 minuten)
Massage met cupping (60 minuten)

€ 15,€ 30,€ 55,-

Alle massages bij voorkeur op afspraak

Herestraat 98
9711LM Groningen
050 311 7512
Cadeaukaarten verkrijgbaar in onze salon

www.orientnewhairfashion.nl

