Home Hair Coiffure
Uw haar al vanaf 2000 in goede handen!
Al sinds 2000 is Home Hair Coiffure dé professionele mobiele
kapper van de Leidse regio. In de afgelopen 18 jaar is er veel
veranderd.

Home Hair Coiffure staat echter nog altijd voor kwaliteit, service en

- De Prijzen Knippen
Föhnen Watergolf
Knippen Föhnen incl.
Knippen Watergolf incl.
Föhnen of Watergolf incl.

flexibiliteit! En dat blijft zo, want ook in 2018 kunt u weer
genieten van de professionele haarbehandelingen in het comfort
van uw eigen omgeving. Zoals u dat al ál die jaren gewend bent!

Permanent

De kapper die bij u thuis komt:
• Geen oppas nodig voor de kinderen want u hoeft de deur niet
uit
• Lekker uw eigen dingen doen terwijl u wacht tot de kapper
naar ú toe komt
• Geen problemen wanneer u slecht ter been bent of geen
vervoer heeft
• Gezellig met een paar vriendinnen bij elkaar komen en
genieten van een complete haarbehandeling

Verf

Home Hair Coiffure is altijd op de hoogte van de laatste lijnen.
En zoals u op de prijslijst hiernaast ziet is
steeds niet duur!

€ 23,50
€ 14,50

Knippen Drogen Dames/Heren
Knippen Kinderen (0 t/m13 jaar)*

€ 30,00
€ 30,00
€ 23,50

Permanent zuur Heel
Permanent zuur Deel

Verf Heel
Verf Uitgroei
Verf Spoeling
Shampoo Spoeling
Kam Coupe Soleil

€ 79,00
€ 68,00

€
€
€
€
€

37,00
26,50
23,00
19,00
37,00

Diversen
Invlechten
Carmen + Opsteken
Bruidskapsel (incl. proefkapsel)

€ 13,00
€ 27,00
€ 130,00

Home Hair Coiffure nog

Bel voor een afspraak met Home Hair Coiffure 071 – 5423717 en
spreek uw naam, adres en telefoonnummer in. U wordt dan
zo snel mogelijk terug gebeld.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief incl. BTW
Voorrijden, lak/mousse/gel inbegrepen
Prijzen zijn ongeacht haarlengte
Bij groepen van 4 personen of meer krijgt u € 1,50 korting per persoon*
op knippen!

Voor Uw Gemak Mijn Vak Onder Uw Dak
* Bovengenoemde korting wordt niet op kinderprijzen gegeven.

K.v.K.: 280848250000

