
poprzednia aktualizacja cen dnia 15 października 2018

ceny obowiązujące od dnia 01 stycznia 2020

Usługi fryzjerskie

Usługa cena [zł]
Cena maksymalna 

(zł)
Czas zabiegu (minuty)

Baleyage + strzyżenie + modelowanie [włosy długie] 172,50 zł 207,00 zł 210

Baleyage + strzyżenie + modelowanie [włosy średnie] 149,50 zł 172,50 zł 210

Baleyage + strzyżenie + modelowanie[włosy krótkie] 126,50 zł 149,50 zł 180

Dekoloryzacja + kolor [włosy długie] 345,00 zł 402,50 zł 240

Dekoloryzacja + kolor [włosy krótkie] 230,00 zł 287,50 zł 220

Dekoloryzacja + kolor [włosy średnie] 287,50 zł 345,00 zł 240

Keratynowe prostowanie włosów - zabieg pielęgnacyjny [włosy długie] 437,00 zł 270

Keratynowe prostowanie włosów - zabieg pielęgnacyjny [włosy krótkie] 253,00 zł 90

Keratynowe prostowanie włosów - zabieg pielęgnacyjny [włosy średnie] 345,00 zł 180

Kolor + refleksy [włosy długie] 184,00 zł 207,00 zł 220

Kolor + refleksy [włosy krótkie] 138,00 zł 161,00 zł 160

Kolor + refleksy [włosy średnie] 161,00 zł 184,00 zł 180

Koloryzacja + strzyżenie + modelowanie (1  kolor) [włosy długie] 161,00 zł 195,50 zł 180

Koloryzacja + strzyżenie + modelowanie (1  kolor) [włosy krótkie] 115,00 zł 138,00 zł 130

Koloryzacja + strzyżenie + modelowanie (1  kolor) [włosy średnie] 138,00 zł 161,00 zł 150

Koloryzacja - rozjaśnianie + tonowanie 149,50 zł 483,00 zł 240

Koloryzacja bez strzyżenia + modelowania (1  kolor) [włosy długie] 149,50 zł 80

Koloryzacja bez strzyżenia + modelowania (1  kolor) [włosy krótkie] 103,50 zł 70

Koloryzacja bez strzyżenia + modelowania (1  kolor) [włosy średnie] 126,50 zł 75

Loki 69,00 zł 115,00 zł 45

Modelowanie [włosy długie] 57,50 zł 45

Modelowanie [włosy krótkie] 34,50 zł 30

Modelowanie [włosy średnie] 46,00 zł 40

Podcinanie grzywki 5,75 zł 9,20 zł 10

Refleksy [włosy długie] 138,00 zł 161,00 zł 90

Refleksy [włosy krótkie] 103,50 zł 126,50 zł 75

Refleksy [włosy średnie] 115,00 zł 138,00 zł 90



Usługa cena [zł]
Cena maksymalna 

(zł)
Czas zabiegu (minuty)

Regeneracja MURU MURU ( nawilżenie, ochrona,połysk odżywienie - odzywcze masło MURU MURU + 

Integrity booster ( skoncentrowana odżywcza mgiełka ) + Nourishing shampoo + Nżywcourishing 

Conditioner + Integrity Repairing Hair(ampułka)
69,00 zł

70

Regeneracja SIMPLY ZEN REKONSTRUKCJA ( zwiększenie odporności włosów na zabiegi fryzjerskie, 

poprawa kondycji włosa ,nadanie miękkości i blasku ) Szampon restrukturyzujący + Fluid restrukturyzujący 

+ Maska restrukturyzująca +  fluid wygładzający 
92,00 zł

70

Sombre/ombre 172,50 zł 402,50 zł 220

Strzyżenie Damskie [ PODCINANIE NA PROSTO bez modelowania ] 46,00 zł 51,75 zł 45

Strzyżenie damskie + mycie + modelowanie [włosy krótkie] 57,50 zł 45

Strzyżenie damskie [włosy długie] z myciem 69,00 zł 74,75 zł 60

Strzyżenie damskie [włosy krótkie] z myciem/bez modelowania 46,00 zł 60

Strzyżenie damskie [włosy średnie] z myciem 57,50 zł 63,25 zł 60

Strzyżenie dzieci - chłopiec [włosy długie] 46,00 zł 30

Strzyżenie dzieci - chłopiec [włosy krótkie] 23,00 zł 34,50 zł 20

Strzyżenie dzieci - chłopiec [włosy średnie] 34,50 zł 40,25 zł 30

Strzyżenie dzieci - dziewczynka [włosy długie] 40,25 zł 46,00 zł 50

Strzyżenie dzieci - dziewczynka [włosy krótkie] 17,25 zł 23,00 zł 30

Strzyżenie dzieci - dziewczynka [włosy średnie] 23,00 zł 28,75 zł 40

Strzyżenie męskie [całość nożyczkami] 34,50 zł 40,25 zł 35

Strzyżenie męskie [klasyczne] 28,75 zł 34,50 zł 25

Strzyżenie męskie [maszynką] 23,00 zł 15

Styling  [włosy średnie] 138,00 zł 90

Styling + strzyżenie [włosy długie] 207,00 zł 120

Upięcia okazyjne [włosy długie] 103,50 zł 45

Upięcia okazyjne [włosy krótkie] 57,50 zł 45

Upięcia okazyjne [włosy średnie] 80,50 zł 45

Upięcia ślubne 138,00 zł 90

Upięcia ślubne bez mycia [próbne] 69,00 zł 90

Zabieg nawilżający pod sauną do usługi 23,00 zł 30


