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NANO RING EXTENSIONS- Prijslijst Kimagestyle 

 

Van alle extensions soorten heb ik een kleurenring beschikbaar. Wil je een precieze kleur 

en lengte bepalen? Kom hier dan eerst even voor langs voordat ik bestel. 

  50 cm 60 cm 

PREMIUM       

Per plukje  € 1,60 € 2,00 

Premium haar: 

• Kan korter geknipt worden maar is te bestellen vanaf 50 cm 

• Gaat circa 4 maanden mee 

• Ziet er mooi uit 

• Moet goed verzorgd worden omdat de punten anders wat droog aanvoelen 

• Je kunt verschillende kleuren in je kapsel kiezen zodat het er zo natuurlijk 

mogelijk uitziet 

• Is binnen 3 dagen binnen 

    50 cm 60 cm 

DELUXE       

Per plukje  € 2,30 € 2,60 

Luxe haar: 

• Kan korter geknipt worden maar is te bestellen vanaf 50 cm 

• Gaat circa 6 maanden mee 

• Ziet er mooi uit 

• Moet goed verzorgd worden  

• Met dit haar kun je ook kiezen voor highlight kleur dit is al gemengd 

• Is binnen 3 dagen binnen 

  40 cm  45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

SUPERDELUXE          

Per plukje € 2,70  € 3,10 € 3,50 € 3,90 4,30 

Superdeluxe haar: 

• Gaat circa 1 jaar mee, bij goede verzorging langer! 

• Ziet er mooi  en glanzend uit 

• De punten zijn wat dikker dan het premium haar 

• Je kunt verschillende kleuren in je kapsel kiezen zodat het er zo natuurlijk 

mogelijk uitziet 

• Is binnen 4 weken binnen 

• Kan in overleg in 3 maanden betaald worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Inzetten is de eerste keer € 150,00                                                                                                                               

Daarna kun je het bijhouden en herplaatsen kost €125,00 Wil je het haar in laten 

zetten? 

Eerst betaal je voor het haar. Op de dag zelf kun je het inzetten betalen.  

Meer info of even contact? Mail mij op info@kimagestyle.nl 
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