CENIK FRIZERSKIH STORITEV
v Lassana salonih s konceptom kulture lepote La Biosthetique
(Slovenska 27, Stritarjeva 9, Derčeva 31, Zaloška 7 in Dunajska 209)

BARVANJE LAS

STRIŽENJE, UMIVANJE IN
OBLIKOVANJE PRIČESKE

barvanje

31,50

razvajanje ZANJ

23,00

barvanje z izenačevanjem

38,00

razvajanje ZANJO

41,50

barvanje moški

25,00

modne tehnike barvanja

51,00

barvanje / beljenje samo pramenov
cela glava

44,00
22,00

STRIŽENJE IN UMIVANJE
(brez oblikovanja, samo sušenje)
moški

20,00

ženske

33,00

barvanje / beljenje samo pramenov
nekaj pramen

fantje do 14. leta

12,50

beljenje

34,00

dekleta do 14. leta

20,00

niansiranje

26,00

TRAJNA ONDULACIJA

STRIŽENJE (suho)
otroci do 7. leta

10,00

kodranje / volumen

36,00

moški

16,00

ravnanje las

90,00

ženske

21,50

delno

10,50

BRADA-BRKI

UMIVANJE IN OBLIKOVANJE
PRIČESKE

britje brade
odstranjevanje brade
oblikovanje brade

frizura

22,00

barvanje brkov

svečana

40,00

GLAVA

OBLIKOVANJE PRIČESKE
likanje ali kodranje

britje glave
10,00

KISIKOVA TERAPIJA LAS
IN LASIŠČA
nega s kisikom in serumom

10,00

13,50
5,00
od 6,00
6,00

16,00

OBRVI IN TREPALNICE
barvanje obrvi

6,00

oblikovanje z voskom

6,00

barvanje trepalnic

10,00

• Cenik je informativne narave. Na njem niso navedene vse storitve, temveč le osnovne frizerske in kozmetične storitve.
• Nekatere storitve opravljamo le v določenih salonih.
• Pri frizerskih storitvah so navedene cene za srednje dolge lase. Cene za krajše lase (do 5 cm) so nižje, cene za dolge lase
(daljše od ramen) pa so nekoliko višje.
•
•
•
•

Cenik je veljaven od 1.1.2020 dalje.
Cene so v evrih (€) in vključujejo davek na dodano vrednost.
Zahtevnejše storitve, kot tudi storitve izven cenika, se izvršijo in zaračunajo po predhodnem dogovoru s stranko.
Prineseni material ne zmanjšuje cen storitev iz tega cenika.

CENIK FRIZERSKIH STORITEV
v Lassana salonih s C:EHKO in KEEN kozmetiko

(Slovenska 11, Čopova 2, Celovška 49, Poljanska 20c, Miklošičeva 20, Miklošičeva 40,
Tržaška 37 in Litijska 38)

BARVANJE LAS

STRIŽENJE, UMIVANJE IN
OBLIKOVANJE PRIČESKE

barvanje

29,00

razvajanje ZANJ

23,00

barvanje z izenačevanjem

36,00

razvajanje ZANJO

40,00

barvanje moški

22,50

modne tehnike barvanja

49,00

barvanje / beljenje samo pramenov
cela glava

42,00
20,00

STRIŽENJE IN UMIVANJE
(brez oblikovanja, samo sušenje)
moški

20,00

ženske

33,00

barvanje / beljenje samo pramenov
nekaj pramen

fantje do 14. leta

12,50

beljenje

32,00

dekleta do 14. leta

20,00

niansiranje

24,00

TRAJNA ONDULACIJA

STRIŽENJE (suho)
otroci do 7. leta

10,00

kodranje / volumen

36,00

moški

16,00

ravnanje las

90,00

ženske

21,50

delno

10,50

BRADA-BRKI

UMIVANJE IN OBLIKOVANJE
PRIČESKE

britje brade
odstranjevanje brade
oblikovanje brade

frizura

20,00

barvanje brkov

svečana

40,00

GLAVA

OBLIKOVANJE PRIČESKE
likanje ali kodranje

britje glave
10,00

KISIKOVA TERAPIJA LAS
IN LASIŠČA
nega s kisikom in serumom

10,00

13,50
5,00
od 6,00
6,00

16,00

OBRVI IN TREPALNICE
barvanje obrvi

6,00

oblikovanje z voskom

6,00

barvanje trepalnic

10,00

• Cenik je informativne narave. Na njem niso navedene vse storitve, temveč le osnovne frizerske in kozmetične storitve.
• Nekatere storitve opravljamo le v določenih salonih.
• Pri frizerskih storitvah so navedene cene za srednje dolge lase. Cene za krajše lase (do 5 cm) so nižje, cene za dolge lase
(daljše od ramen) pa so nekoliko višje.
•
•
•
•

Cenik je veljaven od 1.1.2020 dalje.
Cene so v evrih (€) in vključujejo davek na dodano vrednost.
Zahtevnejše storitve, kot tudi storitve izven cenika, se izvršijo in zaračunajo po predhodnem dogovoru s stranko.
Prineseni material ne zmanjšuje cen storitev iz tega cenika.

