
 
BEHANDLINGSMENY 

 
 
 
 
 

KLIPPNINGAR 

Agaton Klippning       525:- 
Schamponering anpassad efter ditt hår och hårbotten, klippning, lättare styling  
med produkter för din frisyr. Ca 45 min.    
 
Agaton Klippning, ny frisyr eller extra styling    700:- 
Vet du med dig att du vill ha en helt ny frisyr eller en extra styling behöver vi lite mer tid. 
På denna behandling har vi beräknat 1 timme. 
    
Agaton Klippning inkl. KUR     625:- 
Vi börjar med en vårdande expresskur anpassad för ditt hår och hårbotten. 
Efter klippningen följer vi upp med en lättare styling. 
 
Agaton TREAT ME Klippning       725:- 
En extra skön djupgående kur med hårbottenmassage följt av klippning och lättare styling. 
TREAT.ME går in på djupet och polerar bort orenheter med hjälp av sockerrörsextrakt som har en  
exfolierande effekt. AHA-syror återfuktar och ger styrka för ett mjukt och glänsande hår med en lyxig känsla. 
 
Agaton Klippning med fristående OLAPLEXBEHANDLING              från 965:- 
Olaplex lagar hårets svavelbindningar. Detta innebär att håret får den högre kvalitét, blir starkare  
och får mer glans. Olaplex-molekylen skapar en jonisk laddning som lagar bindningarna.  
Detta hjälper till att återställa trasiga hår till dess ursprungliga kvalitét. 
Efter klippningen följer vi upp med en lättare styling. 
 
Agaton Klippning Barn -7 år       350:- 
Priset kan variera efter hårmängd och tidsåtgång  I denna klippning ingår ingen shamponering.  
Ca 30 min. 
 
Agaton Klippning Barn 8-12 år     460:- 
Nu börjar barnen få mer hår och vill ha lite mer frisyr. 
Ca 45 min 
 
 
 
 

 
KURER 

 
TREAT ME Kur      400:- 
Vi avlägsnar döda och grova partiklar med milda och naturliga fruktsyror(AHA-syror) från papaya,  
citrus och annanas. Sedan återfuktning och uppbyggande för ett mjukt, glänsande hår. 
Kort och gott Kevin Murphy´s ansiktsbehandling för håret. Efteråt torkas håret. 
 
 
OLAPLEX FRISTÅENDE BEHANDLING                  från    800:- 
Olaplex lagar hårets svavelbindningar. Detta innebär att håret får den högre kvalitét, blir starkare  
och får mer glans. Olaplex-molekylen skapar en jonisk laddning som lagar bindningarna.  
Detta hjälper till att återställa trasiga hår till dess ursprungliga kvalitét. Efteråt torkas håret. 

 
Extra styling i samband med kur 200:- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

BEHANDLINGAR 

 
Färgförändring 
Endast en färg.                    från    1100:- 
Flera färger som läggs med folie.                     från  1495:- 
Nyansering i samband med slingor och blekning       150:- 
Balayage, en frihandsteknik för att skapa mjuka skiftningar i håret.    2115:- 
Vill man gå från mörkt till betydligt ljusare rekommenderas flera behandlingar.  
                 
Din behandling kan uppgraderas med extra skydd av OLAPLEX för ett tillägg på       250:- 
Efter färgningen får du en lättare styling. 
 
Permanent                                      från    1255:- 
Härliga lockar eller bara ett lätt fall.   
Har du långt hår vill vi gärna att du kommer in och visar dig innan du bokar tid. Detta för att  
vara säker på att vi ska kunna uppfylla dina önskemål.  
Din behandling kan uppgraderas med extra skydd av OLAPLEX för ett tillägg på 250:- 
   
 
 
Ögonbrynsfärg inkl plockning     350:- 
Ögonbrynsfärgning       230:- 
Ögonfransfärg       350:- 
Formning av ögonbryn                          från  110:-  
Paketpris, Bryn- Fransfärgning inkl plockning    525:- 
 

 
 
 

STYLING/FEST 
 
Styling                      från 350:- 
Korta hår shamponeras först och får därefter en mycket hållbar föning/styling. 
Vid längre hår som ska lockas vill vi oftast att ditt hår är rent och torrt.  
För att vi ska kunna beräkna tidsåtgång behöver du höra av dig till salongen för att boka din styling. 
 
 
Uppsättning                                                                                                                 från   1150:- 
Bal, student eller en vanlig festkväll.  
Romantiska lockar, klassiskt eller rockigt rufs. Vi har massor av idéer och tycker allt är kul.  
 
Brudklädsel                                                                                                                  från  2000:- 
Först träffas vi för en konsultation där vi tittar på vilken frisyr som passar dig och din klänning.  
Vi tittar också på hårdekorationer eller om det behövs löshår. 
Vi går igenom dagens upplägg och planerar för att din dag ska bli perfekt.  
På bröllopsdagen spelar vi lite soft skön musik och bjuder på lite bubbel med tilltugg. 
Du får givetvis byta om hos oss och vi hjälper dig att hålla reda på underkjolarna och dra upp  
svåråtkomna dragkedjor eller knäppa små pillriga knappar. Detta ska vara en dag att minnas. 
 
 

 
 
 

 
 



 
MAKE-UP 

Vi använder oss av Palinas make-up produkter som är utvecklade av svenska make-up artister 
 och hudterapeuter med högsta kvalitetskrav. 

 
  
Dags make-up        360:- 
 
Kvälls/ Fest make-up        500:- 
 
Brud make-up   
Prov make-up samt konsultation ingår.     995:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAIRTALK EXTENSIONS 

 
Det spelar ingen roll om du gör en full förlängning eller om du bara fyller ut det med ett par paket Hairtalk – resultatet 
är att du kan skapa fantastiska frisyrer. Oavsett om ditt eget hår är kort eller långt, tunt eller tjockt, slipper du känna 
dig begränsad med Hairtalk. 
 
Drömmer du om glamourösa Hollywoodlockar, vågigt surfhår, strama uppsättningar eller en glansfull page? Med 
Hairtalks hårkvalitet håller stylingen längre, dessutom håller håret omsättning efter omsättning. Förutom förlängning 
eller förtjockning kan Hairtalk användas som en quickfix för att ändra färg, form och frisyr. Möjligheterna är oändliga. 
 
Hairtalks patenterade tejpsfästen är så skonsamma att ditt eget hår aldrig skadas av att använda Hairtalk. Tvärtom får 
ditt hår vila och växa ut i bättre skick än det hade gjort utan Hairtalk. Detta har vi bevisat gång på gång. Den 
skonsamma isättningen fungerar även i de tunnaste hår för att du, oavsett dina förutsättningar, ska slippa känna dig 
begränsad. 
 
Hairtalk Extensions består endast av etiskt handlat hår – vilket gör att du kan bära håret med stolthet. 

Priset beror på hur många slingor som behövs för att nå det önskade resultatet. Innan bokning av Hairtalk bokar vi 

upp en konsultationstid där vi tar fram vad som passar dig. 

 

Tid som inte avbokats senast 24 timmar innan debiteras med 50% av behandlingspriset! 

Varmt välkommen!  


