
Daisy’s Hair
Hof ter weyde weg 1
3451 ST Vleuten
www.daisyshair.nl
info@daisyshair.nl
afspraak@daisyshair.nl
06-42879422

OPENINGS
KORTING

OPENINGS TIJDEN:

Maandag:  09:00 - 21:00
Dinsdag:  09:00 - 17:00
Woensdag:  09:00 - 21:00
Donderdag  09:00 - 17:00
Vrijdag:  09:00 - 21:00
Zaterdag:  09:00 - 14:00
Zondag:  GESLOTEN

Alleen op afspraak!

Nieuwe klanten ontvangen 50% korting

Als u met z’n 2en naar DAISY’S HAIR komt,
krijgt u allebei 50% korting op uw behandeling.

Bel nu voor een afspraak of mail naar 
afspraak@daisyshair.nl

OPENINGS
KORTING 50%

- deze actie geld niet voor extensions
- deze actie is geldig tot  31 mei

-deze actie is tot 6 weken geldig na uw eerste behandeling

- deze actie is 1x per persoon geldig

Maak na uw eerste bezoek binnen 6 weken een 
afspraak voor een verfbehandeling en u ontvangt 
een gratis knipbeurt.

Bel nu voor een afspraak of mail naar 
afspraak@daisyshair.nl

OPENINGS
KORTING

GRATIS
KNIPPEN

Nieuwe klanten ontvangen 50% korting

Als u bij Daisy’s hair een haar behandeling doet, 
Krijgt u 50% korting op een GELNAGELLAK 
behandeling.

Bel nu voor een afspraak of mail naar 
afspraak@daisyshair.nl

OPENINGS
KORTING 50%



 
Open vanaf Mei.

Moderne kapsalon bij u in de buurt.
Werkt met producten van Wunderbar hair.

Bent u opzoek naar een betaalbare en professionele kapsalon?
Maak dan snel een afspraak via afspraak@daisyshair.nl

of bel naar 06-42879422.

Dames    
Wassen, Knippen, Drogen
Wassen, Knippen, Föhnen

Wassen, Föhnen
Toeslag langhaar föhnen/stylen

Heren
Wassen, Knippen, Stylen
Alleen met tondeuse

Kinderen
0 t/m 3 jaar (incl. drogen)
4 t/m 12 jaar (incl. drogen)
13 t/m 16 jaar (incl. drogen)

Verven
Uitgroei verven (3 á 4 cm)
Kort haar verven
Half lang haar verven
Lang haar verven

Gel nagellak
Losse behandeling
Tijdens kappers behandeling

wenkbrauwen
Epileren wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauw & epileren

kijk voor de volledige
prijslijst op:

www.daisyshair.nl

Daisy’s Hair
 Pure Passie

Prijs
€21,50
€27,50

VA €15
€5,00

€16,50
€12,50

€10,00
€12,50
€16,50

Prijs
€25,00
€30,00
€35,00
€40,00

€20,00
€15,00

€10,00
€10,00
€17,50

NIEUW


