
Прайс лист Волосся

XOXO BODY & MIND – ПРЕМІУМ-ПАРТНЕР скандинавського бренду GOLD, який є
модним домом, що працює у сфері догляду за волоссям, та, використовуючи чисті
інгредієнти, є номером один на ринку за складом засобів по догляду та фарб.

–без парабенів
–без аміаку
–без сульфатів
–без PPD і резорцину
–є членом організації PETA та не тестує продукцію на тваринах
–ВЕГАНСЬКІ шампуні та кондиціонери

Разом з GOLD ми віримо в моду і віримо в чистий та екологічний світ!

Відновлення та живлення

Салонна система Gold Metamorphic з укладкою 60 хв. 59,00 €

GOLD-терапія волосся з укладкою 45 хв. 49,00 €

Хімічний пілінг волосся з терапією GOLD і
укладкою

60 хв. 62,00 €

Стрижка та
укладка

МОЛОДШИЙ СТАРШИЙ

Укладка щіткою, стайлінг короткого
волосся

20 хв. 19,00 € 25,00 €

Укладка щіткою, стайлінг волосся
середньої довжини

25 хв. 24,00 € 32,00 €

Укладка щіткою, стайлінг довгого
волосся

30 хв. 27,50 € 35,00 €

Профілактична стрижка з укладкою і
терапією GOLD

60 хв. 59,00 € 79,00 €

Нова стрижка з укладкою і терапією
GOLD

75 хв. 74,00 € 99,00 €

Фарбування та техніки
мелірування

МОЛОДШИЙ СТАРШИЙ

Фарба 50г, з укладкою і терапією GOLD 120 хв. 99,00 € 125,00 €

Мелірування 40г, з укладкою 180 хв. 158,00 € 198,00 €

Фарба 50г, стрижка і укладка з
терапією GOLD

150 хв. 127,00 € 161,00 €

Мелірування 40г, стрижка і укладка 210 хв. 169,00 € 209,00 €

Омбре, стрижка, укладка 169,00 € 209,00 €

Змивання/ видалення фарби ціна після консультації



Додатково
МОЛОДШИЙ СТАРШИЙ

Локони на сухе волосся 15 хв. 18,00 € 25,00 €

Плетіння на сухе волосся середньої
довжини

45 хв. 26,00 € 34,00 €

Плетіння на сухе довге волосся 60 хв. 33,00 € 44,00 €

Канекалон (кольорові косички) 15,00 € 15,00 €

Проста зачіска на сухе волосся 30 хв. 35,00 € 45,00 €

Вечірня зачіска на сухе волосся 60 хв. 59,00 € 79,00 €

Вечірня зачіска з миттям і укладкою волосся 80 хв. 81,00 € 90,00 €

Чоловіча стрижка 24,00 € 31,00 €


