Hääpaketit
Morsiammen kaunistautuminen hääpäivää varten alkaa jo kuukausia ennen.
Me autammekin mielellämme sinua valmistautumaan tärkeään päivääsi.
Olemme koonneet muutaman esimerkki paketin morsiammille, unohtamatta sulhasia, kaasoja tai
anoppeja.
Voit valita joko valmiista paketti vaihtoehdoistamme, tai jos haluat oman räätälöidyn hääpaketin
suunnittelemme sen yhdessa juuri sinun tarpeisiisi sopivan paketti ratkaisun aikatauluineen.

MORSIAMMELLE PAKETIT
S-paketti 210€

M-paketti 270€

L-paketti 370€

Luxus paketti 470€
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• Koemeikki
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(sis.ripsitupsut)
• Kulmien värjäys ja
muotoilu
• Ripsipidennykset
• Hääkampauksen
suunnittelu ja
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• Hiusten väri (pitkien
hiusten lisä 10-30€)
• Hiusten leikkaus
• Geelikynnet, oma
kynsi/rakenne (sis.
koristelut).

+
• Geelikynnet oma
kynsi/rakenne (sis.
kahden kynnen
koristelun)

MORSIAN JA SULHANEN Hääparin hoitopaketti 280€
•
•
•
•
•
•
•
•

Häämeikin suunnittelu ja koemeikki
Häämeikki (sis.ripsitupsut)
Hääkampauksen suunnittelu ja koekampaus
Hääkampaus
Kulmien värjäys ja muotoilu (tehdään koemeikin yhteydessä)
Sulhasen hiustenleikkuu
Sulhasen kampaus
Sulhasen ehostus (kasvojen kiillon poisto sekä puuterointi tarvittaessa)

MORSIAMMEN ÄIDILLE, KAASOLLE JA ANOPILLE
Huoliteltu hääväki (vähintään 2 ihmistä) 85€ per henk
• Juhlameikki (ripsitupsut + 10€)
• Pikakampaukset (max.30min)
Hinta määräytyy osanottajien määrän mukaan.

Paketteihin sisältyvät hääkampaus sekä hiustenvärjäys hinnat ovat laskettu vaatimustason sekä
normaali paksuisten kuluvan ajan ja aineiden mukaan. Pakettihinnan ylittävistä veloitamme
erikseen.

Muodonmuutos-paketti 190€
Kaipaako sinun tai ystäväsi tyyli päivitystä?
Suosituin muutospaketti on loistava ratkaisu silloin kun sinä tai ystäväsi kaipaatte
kokonaisvaltaista muutosta ja piristystä, sekä ammattitaitoisen lopputuloksen.
Toteutamme trendikkään lookin ja opastamme täsmätuotteet, joilla ylläpitää uutta tyyliä.
Suunnittelemme tyyliin ja kasvoihin sopivan hiuslinjan sekä värit.
Opastamme muotoilemaan hiukset myös kotona, lisäksi käymme läpi henkilökohtaiset,
oikeat, hiuksille sopivat hoito –ja muotoilutuotteet.
Paketti sisältää:

•
•
•
•
•

Suunnitelun
Mallinmuutos leikkauksen
Monisävy värjäyksen
Kevyen kampauksen
Ripsien ja kulmien muotoilun sekä värin

Loistava lahjaidea!
Kaikki Hinnat sisältävät voimassa olevan ALV:n. Huomioi käytössämme oleva peruutusmaksu.
Varatun ajan peruutus on tehtävä viimeistään vuorokausi (24h) ennen, muutoin veloitamme 75%
varaamasi palvelun hinnasta.
Viime hetkellä peruutettu tai kokonaan peruuttamaton aika olisi voinut olla toiselle asiakkaalle
tärkeä. Peruuttamalla ajoissa aika voi vapautua toisella asiakkaalle.

