[MENUKAART]

Het concept van Trendy Hair & Wellness is erop gericht om je zo ontspannen
mogelijk te laten genieten van hair, beauty en well-being. Bij ons kun je in een
relaxte sfeer genieten van topbehandelingen. Wij werken daarbij uitsluitend met
de allerbeste producten. Trendy Hair & Wellness zorgt voor een rustmomentje
in de hectiek van alledag.

Knippen
Inclusief ontspannende wasmassage en drogen.
Knippen
Knippen en Föhnen
Krul knippen (speciale techniek) kort haar
Krul knippen (speciale techniek) lang haar

€ 35,00
€ 55,00
€ 59,00
€ 69,00

Knipabonnementen
Altijd je haar perfect geknipt met onze
knipabonnementen! Onbeperkt knippen en
10% korting op de aankoop van haarproducten.
Knipabonnement half jaar
Knipabonnement 1 jaar

€ 199,00
€ 325,00

Strippenkaart
Maak iedere keer de keuze uit knippen, föhnen, rollers,
Up-Do, Hair Do, make-up ALL-IN of hoofdmassage.
Je krijgt daarnaast 10% korting op de aankoop van
haarproducten.
10 x strippenkaart
(Deze kaart is niet persoonsgebonden)
Hoofdhuidmassage/behandeling
30 minuten ontspannen, herstellen
en voeden voor hoofdhuid en haar

€ 299,00

€ 36,50

Trendy Hair Do
€ 26,00
Stylen, vlechten, krullen. Je komt met schoon haar.
(Eenvoudige snelle look, + 20 min)
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Trendy Hair Do De Luxe
Wassen, föhnen, stylen, vlechten, krullen.
(Eenvoudige snelle look, + 30 min)

€ 37,50

Up Do
Stylen, krullen, vlechten en opsteken.
Je komt met schoon haar.
(Uitgebreide look, + 45 min)

€ 45,00

TIP: Is je haar niet dik genoeg of nog niet zo lang?
Dan is het supermooi om gebruik te maken
van onze Balmain Hairdress collectie.
Vraag ons om advies!

Föhnen
Wassen, föhnen, stylen, krullen, + 30 min

Maak je keuze uit de
grote collectie looks
op de ipad in de
salon!

€ 35,00

Workshops
Ben jezelf niet handig met de föhn, krul- of
stijltang of wil je alles weten over het aanbrengen van een mooie make-up? Reserveer dan een
privé workshop of een workshop met een groep
vriendinnen / collega’s! Meer informatie vind je
op onze site; www.trendyhairandwellness.nl.
1 Op 1 privé workshop € 42,50
Groep € 27,50 p.p.
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Trend kleuringen
Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste
kleurtrends. Vraag ons om advies!

Haarverf
Kleuren vanaf

€ 57,00

Cellophanes by Sebastian
Plantaardige kleuring zonder waterstof of
ammonia! Tijdens de Cellophanesbehandeling
wordt tegelijkertijd uw haar verzorgd door
verzorgende ingrediënten zoals proteïne en keratine.
Met als resultaat gezond en glanzend haar!
Bijzonder geschikt voor mensen met een allergie
of tijdens de zwangerschap.
Vanaf

€ 57,00

Kleurtechnieken
Highlights, lowlights, balayage, baby lights,
color ID, enz.
Vanaf

Voor lang haar en extra kleuringen rekenen
wij een toeslag. De exacte prijs kunnen wij je
geven wanneer wij weten welke behandeling
wij moeten toepassen.

€ 68,00
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Kleurabonnementen
Altijd je haar perfect gekleurd met onze kleurabonnementen! Onbeperkt uitgroei kleuren en
10% korting op de aankoop van haarproducten.
Kleurabonnement half jaar
Kleurabonnement 1 jaar

€ 235,00
€ 425,00

Aanzet permanent vanaf
€ 119,00
Incl. wassen, knippen, föhnen/watergolven.
Permanent vanaf
€ 125,00
Incl. wassen, knippen, föhnen/watergolven.

EXTRA VOORDEEL

Heb je een knip- én
kleurabonnement?
Dan betaal je ook géén extra
toeslagen voor high-litz,
low-litz of voor lang haar.
Dat is dus echt all-in!

[Brow make-up]
[Eye make-up]
[Face make-up]
[Lip make-up]
[Touch -up] (2 onderdelen)
[Make-up ALL-IN]
[Bruids make-up] (incl. proef-make-up)

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 7,50
€ 20,00
€ 35,00
€ 75,00

Make-up workshop
Volg een gezellige workshop en leer de fijne kneepjes
van het vak!
Privéles 1 op 1
Groep (prijs per persoon)

€ 42,50
€ 27,50

Om altijd op de hoogte te zijn van alle
mannentrends volgen wij trainingen bij
Seb Man.

Knippen
Incl. ontspannende wasmassage en naspoelen.
Knippen

€ 35,00

Knipabonnementen
Altijd je haar perfect geknipt met onze knipabonnementen! Onbeperkt knippen en 10% korting op de
aankoop van haarproducten.
Knipabonnement half jaar
Knipabonnement 1 jaar

€ 199,00
€ 325,00

In 5 minuten je eerste grijze haren terug kleuren in je
oorspronkelijke kleur!
Men hair colors

€ 36,00

Gezichtsbehandeling
€ 45,00
Botanical [Short only for men] 30 min.
(Reinigen, scrub, onzuiverheden verwijderen, masker)
Guy brows
€ 17,50
Natuurlijk vormen van de mannenwenkbrauw.
Waxen for men
Wij hebben speciale wax voor de man.
Zie waxbar Lycon.
[PEDICUREBAR]
[Voetbehandeling only for men]
€ 39,00
(Voetenbad, nagels knippen en vijlen, eelt verwijderen,
scrub, verzorgen van kloven en droge voeten)

[TRENDY MEN]

Knippen kinderen
0 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar

€ 26,00
€ 28,00

Voordeeluren
Korting t/m 17 jaar in voordeel uren:
• dinsdagochtend peuters t/m 3 jaar
• woensdagmiddag kids t/m 12 jaar
• donderdagmiddag tieners t/m 17 jaar

€ 21,00
€ 21,00
€ 28,00

Knipabonnementen
• Half jaar onbeperkt knippen voor
kinderen t/m 11 jaar
• 1 jaar onbeperkt knippen voor
kinderen t/m 11 jaar
Trendy Hair Do Girls
Voor een feestje verzorgen wij het haar
van de kleine meid natuurlijk ook!
Je komt met schoon haar en wij stylen,
vlechten, krullen het tot een prachtig kapsel.

€ 130,00
€ 230,00
€ 26,00

Kinderfeestjes
€ 27,50 pp
Houdt jouw dochter van tutten?
Reserveer dan een kinderfeestje bij ons!
Kijk op onze site naar alle mogelijkheden.

[TRENDY KIDS]

Speciaal opgeleide kinderkappers zorgen
ervoor dat knippen een feest wordt!
Knippen terwijl je een film kijkt of een spelletje
speelt op de Playstation: wij doen alles om het
onze kleine gasten het zo aangenaam mogelijk
te maken.

Bruidjes zijn bij ons in goede handen. Het haar
en de make-up worden uitsluitend verzorgd door
speciaal opgeleide hairstylisten en visagisten.

Wij nemen graag ruim de tijd voor onze bruidjes in
spé! Zo kunnen wij samen in een ontspannen sfeer
diverse looks bespreken en uitproberen.

Lang haar
Inclusief goodiebag op trouwdag!
•
•
•

Proefkapsel en bruidskapsel
Proefmake-up en bruidsmake-up
Samen

COMBITIP

€ 185,00
€ 75,00
€ 260,00

Kort haar
Inclusief goodiebag op trouwdag!
•
•
•

Proefkapsel en bruidskapsel
Proefmake-up en bruidsmake-up
Samen

Service
Begint je trouwdag al vroeg of wil je het
liever aan huis verzorgd hebben?
Geen probleem: in overleg is er heel veel
mogelijk!

€ 125,00
€ 74,00
€ 199,00

Uiteraard wil je graag van top tot
teen perfect verzorgd zijn op deze
bijzondere dag!
Wij verzorgen ook graag je voeten
in onze luxe [pedicurebar] of geniet
van een gezichtsbehandeling of een
ontspannende lichaamsbehandeling in de Beautysalon.
Het is ook handig om je nagels van
handen en voeten te voorzien van
een CND shellac.
Vraag ons gerust om advies!

[BRUIDSARRA

ANGEMENTEN]

Kom een paar dagen van tevoren knippen.
Dan verzorgen wij geheel gratis uw
trouwkapsel op dé dag, zodat het er perfect
uitziet!

Voor een feestje verzorgen wij het haar van
de kleine meid natuurlijk ook! Ze komt met
schoon haar en wij stylen, vlechten, krullen
het tot een prachtig kapsel.
Trendy Hair Do Girls

Wij verzorgen ook graag het haar en de
make-up van jullie familie en vrienden!
Bekijk voor alle mogelijkheden het
Blow Dry en Make-up Bar menu.

€ 26,00

BOTANICAL
[Short face Ritueel] (30 min.)
€ 45,00
Heerlijke korte gezichtsbehandeling waarbij de
huid wordt gereinigd, gescrubd, onzuiverheden
verwijderen of epileren, masker en het aanbrengen
van een passende dag of nachtcrème.

[well

* [Face Ritueel anti aging] (60 min.)
€ 69,00
Gezichtsbehandeling waarbij anti-aging centraal
staat. De huid wordt gereinigd, gescrubd, onzuiverheden verwijderd, epileren, bindweefselmassage,
masker, tijdens de inwerktijd ontvang je een hand,
hoofdhuid of voetmassage tenslotte het aanbrengen
van een passende dag of nachtcrème.
[Short only for Men] (30 min.)
€ 45,00
Korte gezichtsbehandeling voor de man waarbij
de huid wordt gereinigd, gescrubd, onzuiverheden
verwijderd, masker en het aanbrengen van een
passende dag of nachtcrème. Wij gebruiken
producten afgestemd op de mannenhuid!
* [Face Ritueel Relax] (60 min.)
€ 69,00
Gezichtsbehandeling waarbij relaxen centraal
staat. Gezichtsbehandeling waarbij de huid wordt
gereinigd, gescrubd, onzuiverheden verwijderd,
epileren, gezicht en decolleté massage, masker,
tijdens de inwerktijd ontvang je een hand, hoofdhuid of voetmassage, het aanbrengen van een
passende dag of nachtcrème.
[Cleansing Ritueel] (20 min.)
€ 29,50
Tot 21 jaar. Speciale gezichtsbehandeling voor
de jonge puberhuid. De huid wordt gereinigd,
gescrubd, onzuiverheden verwijderd, masker,
verzorging.

EXTRA VOORDEEL

Bij de gezichtsbehandelingen vanaf 60 min.
wassen en drogen wij je haar
en krijg je, indien gewenst,
een touch-up met
de make-up van
Golden Rose!

lness]

BOTANICAL DE LUXE
* [Face Ritueel Relax] (75 min.)
€ 99,00
Luxe gezichtsbehandeling waarbij relaxen
centraal staat. Waarbij de huid wordt gereinigd,
scrub, onzuiverheden verwijderd, epileren en
verven van de wenkbrauwen, hand of voetpakking,
gezicht en decolleté massage, masker, liftend oogmasker, tijdens de inwerktijd ontvang je een hand,
hoofdhuid of voetmassage, serum, het aanbrengen
van een passende dag of nachtcrème.
* [Face Ritueel Anti-aging] (75 min.)
€ 99,00
Luxe gezichtsbehandeling waarbij anti-aging
centraal staat. De huid wordt gereinigd, gescrubd,
onzuiverheden verwijderd, epileren en verven van
de wenkbrauwen, hand of voetpakking, bindweefselmassage, masker, liftend oogmasker, tijdens de
inwerktijd ontvang je een hand, hoofdhuid of
voetmassage, serum, het aanbrengen van een
passende dag of nachtcrème.
[Bindweefselmassage] (30 min.)
€ 45,00
Een zeer stevige knedende massage maar wel dé
massage om zonder operatie rimpels en
littekens te vervagen. Wij adviseren om deze behandeling regelmatig te doen om effect te behouden.
Net als bij sporten, de workout voor je gezicht!
Kuurvoordeel; 4 behandelingen is 3 betalen!
BINDWEEFSEL COMBI TIP!
Tijdens de gezichtsbehandeling Botanical
[Face Ritueel Anti-aging] van 60 min. of 75 min.
wordt deze massage ook toegepast.
* Indien gewenst starten wij met een voetenbad
met Dode Zee badzout.

[Kruidenstempel massage] (30 min.)
€ 39,00
Ontspannende kruidenstempel massage met
verwarmde stempels gevuld met Dode Zee Zout,
etherische oliën en kruiden. De warme stempels
drijven afvalstoffen af en ontspannen het lichaam.
[Hotstone massage achterkant] (30 min.) € 39,00
Bij deze massage wordt er gebruik gemaakt van
warme lava stenen en natuurzuivere etherische
oliën van Botanical Beauty. Vooraf kiest je een
geur die inwerkt op je zintuigen. De warme
stenen hebben een ontspannende en relaxende
werking die diep in je spieren doorwerken.
[Botanical Beauty scrubmassage
voor- en achterkant] (45 min.)
€ 52,50
Heerlijke ontspannende scrubmassage met de
scrub van Botanical Beauty op basis van Dode Zee
Zouten en etherische oliën. Resultaat een super
zachte huid!

[Ontspanningsmassage] (30 min.)
[Ontspanningsmassage] (45 min.)
[Ontspanningsmassage] (60 min.)

€ 36,50
€ 51,50
€ 66,50

COMBINATIE BEHANDELINGEN
[Hotstone massage] &
ontspanningsmassage (60 min.)

€ 69,00

[Kruidenstempel massage] &
ontspanningsmassage (60 min.)

€ 69,00

[well

organic skin care
Producten die worden gebruikt tijdens de behandelingen zijn van het Nederland merk Botanical
Beauty.
Huidverzorging op basis van Dode Zeezouten en
100% natuurzuivere biologische koudgeperste
oliën van bloemen en planten.

[Stoelmassage]
Tijdens de stoelmassage zit je op een speciale stoel,
we gaan dieper in op evt. pijnklachten van rug, nek
en schouders. Ook de hoofdhuid of armen worden
gemasseerd. Bij een stoelmassage blijft de kleding
aan, ideaal om snel tussendoor te relaxen of na een
knipbehandeling.
(30 min.)
€ 36,50
(45 min.)
€ 51,50
(60 min.)
€ 66,50

Heilzaam bij een probleemhuid, anti-aging en de
producten bevatten géén synthetische ingrediënten. Ook zeer geschikt voor een gevoelige huid!

lness]

[Scalp rituelen] (30 min.)
€ 36,50
Wij starten bij alle [scalp rituelen] met een
hoofdhuid analyse zodat de producten daarop
afgestemd kunnen worden. Ook voor hoofdhuidproblemen zoals roos, eczeem, psoriasis, droge,
vette of geïrriteerde hoofdhuid.
[Scalp ritueel relax]
Een fijne relaxte hoofdhuid behandeling geschikt
voor alle huidtypes, hoofdhuidmassage en treatments worden afgestemd op de conditie van het
haar en de hoofdhuid.
[Scalp ritueel anti-aging]
Deze behandeling heeft een stimulerende werking
voor een goed doorbloeding, zodat het een gunstige werking heeft op haaruitval en een droge hoofdhuid.
[Scalp ritueel detox]
Een detox voor je hoofdhuid. Alle opgehoopte
residuen van haarproducten worden op een milde
manier verwijderd. Je hoofdhuid krijgt een fijne
oppepper en het scalp treatment wordt nadien
goed opgenomen door de gereinigde huid.
Na de [Scalp rituelen] wordt je haar gedroogd.

Lycon Precision waxing is de crème de la crème
onder de waxen! De nieuwste manier van
ontharen voor hem en haar.
De voordelen van waxen met Lycon:
• Waxen mogelijk vanaf een haarlengte van 1mm
• De waxen bestaan uit natuurlijke producten,
ze zijn verzorgend, zonder roodheid of irritaties
achteraf
• Vrijwel pijnloze waxbehandeling
• Heerlijke geurbeleving
• De hot waxen worden aangebracht op relatief
lage aangename temperatuur.
• Het haar blijft 3-5 weken 100 % weg, geen
stoppels, jeuk of ingegroeide haren
• Minder haargroei, hoe vaker en regelmatiger
je een waxbehandeling laat doen, hoe langer je
haarvrij bent.
Resultaat een volkomen gladde perfecte huid!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waxen bovenlip
Waxen kin
Waxen bovenlip & kin
Waxen hele gelaat
Waxen oksels
Waxen onderbenen
Waxen onder- en bovenbenen
Waxen Rug
Waxen onderarmen
Waxen boven- en onderarmen
Waxen bikinilijn vrouw
Waxen oren & neusharen
Waxen tenen

€ 15,00
€ 15,00
€ 22,50
€ 31,00
€ 18,50
€ 31,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 29,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 22,50
€ 15,00

[well
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Wij starten alle behandelingen met een intake,
zodat wij voor jou de perfecte wenkbrauwen
kunnen creëeren!
•
•
•
•
•
•
•
•

Wimpers verven
Wenkbrauwen epileren
Wenkbrauwen verven
Combi Wenkbrauwen & wimpers verven
Combi Wenkbrauwen epileren & verven
Lifting eye mask
Teen Brows (13-16jr.)
Guy Brows

€ 16,00
€ 17,50
€ 16,00
€ 28,50
€ 29,00
€ 19,00
€ 15,00
€ 17,50

•

Luxe Brows
€ 31,00
Eyebrow intake
Uitmeten en uittekenen
Waxing, epileren of threading met draad

Nadien worden je wenkbrauwen voorzien van
een mooie brow make-up van Golden Rose
•

Luxe Brows + Coloring
€ 35,00
Eyebrow intake
Uitmeten en uittekenen
Waxing, epileren of threading met draad
Eyebrow coloring met normale of browtastic
henna verf
Touch up met de make-up van Golden Rose

• All-In Eye-ritueel (50 min.)
Een complete wenkbrauw, wimper en oogbehandeling met zichtbaar liftend eﬀect!

€ 55,00

Eyebrow intake
Uitmeten en uittekenen
Waxing, epileren of threading met draad
Eyebrow coloring met normale of browtastic
henna verf
Eyelash coloring
Lifting eye mask
Touch up met de make-up van Golden Rose

•

Refectoil eyelash CURL behandeling
incl. gratis wimpers verven

€ 55,00

Refectocil Eyelash Curl met collageen en cysteïne
geeft je wimpers een prachtige krul, laat de ogen
groter lijken en toont meer expressie.
De wimperkruller kan de deur uit! Ideaal tijdens
het sporten, zwemmen en op vakantie.
De prachtige krul blijft tot 6 weken.
Voor een nog mooie en intense resultaat worden
de wimpers gratis geverfd!

Voor kleine deelbehandelingen en
CND Shellac hebben wij ook een
super voordelig abonnement!
Abonnementen deel behandelingen:
Kies uit: wenkbrauwen epileren/waxen, wenkbrauwen verven, wimpers
verven, waxen bovenlip, waxen kin,
tenen waxen)

CND Shellac beschadigt je eigen nagels niet,
geniet 10+ dagen van perfect gelakte nagels!
•
•
•
•
•
•

CND shellac + verwijderen
CND shellac handen of voeten
CND shellac handen & voeten
French Manicure + verwijderen
CND vinylux nagellak
Verwijderen CND Shellac

€ 35,00
€ 31,00
€ 49,95
€ 46,00
€ 25,00
€ 15,00

•
•

Abonnementen CND Shellac
5 x op handen of voeten
10 x op handen of voeten

€ 122,50
€ 225,00

Extra voordeel: GRATIS verwijderen van oude
shellac bij een CND Shellac abonnement!

5 x deel behandeling
10 x deel behandeling

€ 60,€ 110,-

Extra voordeel: 10 % korting op de
make-up van Golden Rose bij een
deel behandelingen abonnement!

[well
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Je kiest voor de behandeling een geur waardoor dit
ritueel een weldaad is voor lichaam en geest!
Roos
Verzachtend, regulerend voor de hormoonhuishouding, tegen vroegtijdige huidveroudering
Lavendel
Ontspannend, voorkomt slapeloosheid,
verlichtend bij spierpijn, versterkt het immuunsysteem, heelzaam bij Acné en eczeem, antiseptische werking
Calendula-rijstkiem
Hydraterend, geschikt voor de overgevoelige
huid, baby of kinderhuid, heilzaam bij jeuk,
stimuleert het lymfe systeem, geurloos, geschikt
bij een notenallergie
Calendula Mandarijn
Heilzaam bij psoriasis, striae, littekens, kalmerend,
verzachtend, antibacterieel, ontstekingsremmend.
Eucalyptus mint
Verfrissend, verkoelend, schimmelwerend, positieve
uitwerking op de luchtwegen, helpt bij het afvoeren
van slijm, heilzaam bij hoofdpijn, zenuwpijn, koorts,
geeft een fijne doorbloeding van de huid, ter ondersteuningen bij de behandeling van winterhanden en
wintervoeten.

botanical
beauty
geurrituelen
Kies je geur en ga op reis...

Gericht op ontspanning en beleving en om kleine
voetproblemen op te lossen zoals eelt, kloven en
droge voeten. Hierbij wordt GEEN pedicuremotor
gebruikt!

[PEDICU

Stel zelf uw voetverwenbehandeling
samen
• Nagels knippen, vijlen en verzorgen
• Eelt verwijderen door middel van een
eeltmes en eeltvijl
• Scrubben van de voeten en onderbenen
• Voet- en onderbeenmassage
• kruidenstempel massage
• Voetpakking of moddermasker
• Marc Inbane Tanningspray op benen
• Teennagels lakken met cnd vinylux

Prijzen voetverwenbehandelingen:
• 1 behandeling
• Tweede en volgende behandelingen
Kijk op www.trendyhairandwellness.nl
voor speciale acties.

€ 25,00
€ 10,00

Wij werken met de biologische en
100% natuurlijke producten van
Botanical Beauty. Om alle zintuigen te prikkelen zijn er verschillende geurlijn lavendel, eucalyptus,
mint, rozen, Calendula manderijn,
Calendula Rijstekiem geurloos
(voor mensen met een notenallergie) Kies je favoriete geur en we
starten voor iedere voetbehandeling
met een voetenbad met Dodezee
badzout.

BIJ ONS BOEK JE GEEN BEHAN

UREBAR]
CADEAUTIP
Geef eens een
cadeaubon van de

[PEDICUREBAR]

NDELING MAAR EEN BELEVING!

Ook is het mogelijk om een Wilde Pedique van
LCN te reserveren, een gel-systeem waarbij wij
uw gespleten of beschadigde nagels kunnen
repareren, zodat oneﬀenheden van de nagels
niet meer zichtbaar zijn.
Hier kun je evt. gewoon overheen lakken
en het kan ook als French manicure worden
aangebracht.

Let op: Wanneer je nagels erg dik zijn,
raden wij u aan eerst een bezoek te brengen aan
een (medische) pedicure om uw nagels mooi
dun te laten frezen!

Prijs pedicurebehandeling
• Wilde Pedique LCN
Het is ook mogelijk om 1 nagel te doen
(prijs per nagel)

€ 56,00
€ 19,00

DUO-VOORDEEL
Kom alleen of gezellig samen in onze duo

[pedicurebar]

Bij een duo behandeling ontvangen jullie beiden 10% korting op de gekozen behandeling!

Reserveren kan bij Trendy Hair & Wellness
op telefoonnummer 0546 - 57 90 69
of online 24/7
Trendy Hair & Wellness
www.trendyhairandwellness.nl
info@trendyhairandwellness.nl
Trendy Hair Shop
www.trendyhairshop.nl
info@trendyhairshop.nl
Tolgaarde 3-5
7642 EZ Wierden

