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hair prijslijst
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Kleuren REDKEN
Uitgroei v.a.	

41,50

Redken shades EQ gloss v.a.

36,00

Highlights korte coupe 3/4 hoofd

44,00

Junior

v.a. 28,00

38,00

45,50

28,00

Stylist

v.a. 31,50

41,50

50,50

31,50

Topstylist

Highlights korte coupe hele hoofd

54,00

v.a. 34,50

44,50

55,50

34,50

Highlights lang haar 3/4 hoofd

75,00

Masterstylist

v.a. 38,50

49,00

57,50

38,50

Highlights lang haar hele hoofd

100,00

Balayage v.a.

82,50

Juniorstylisten

Face Framing v.a.

33,00

Dit zijn onze jonge krachten die tijdens onze trainingen hebben bewezen dat
zij hun vak verstaan. Zij zijn onze talenten van de toekomst.

Specials

Stylisten
Zij hebben een aantal jaren ervaring en zijn door interne en externe
trainingen goed op de hoogte van de huidige trends en technieken.

Redken Intensive Treatment v.a.

13,00

Redken Heatcure v.a.

18,00

Dry Hair Cutting v.a. 

38,00
5,50

PH Bonder v.a. 

Topstylisten

Pastels v.a.

36,00

Topstylisten geven trainingen aan de (junior-)stylisten. Zij volgen
daarnaast cursussen in binnen- en buitenland. Zij hebben ook extra
verantwoordelijkheden in onze salon.

Freehand coloring v.a.

33,00

Shadow coloring/lowlights v.a.

36,00

Deze stylisten hebben zeker 8 jaar ervaring en zijn verantwoordelijk voor
de begeleiding van het team. Zij zijn volledig op de hoogte van de nieuwste
trends en technieken. Naast het volgen van in- en externe trainingen, geven
zij zelf ook trainingen. Een Masterstylist heeft alle bovengenoemde niveau’s
doorlopen en is een waardevolle partner van Assink Pure Identity.

Hengelo centrum - Enschedesestraat 36 Tel 074 291 28 29 
Hengelo hasselo - Chr. Langefeldstraat 57 Tel 074 277 35 52 

Hair Extensions Great lengths
(gratis intake)

Styling Workshop
Prijs op aanvraag
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Masterstylisten

assinkonline.nl
Volg ons op

Assink Pure Identity
beauty behandelingen
Op gebied van huidverbetering en huidverjonging werken wij
in onze salon met de top producten en zeer specialistische
apparatuur van Pascaud. Of het nu gaat om verstrakking
van de oogcontouren, verminderen van wallen of lifting van
het gezicht, ons unieke anti-aging concept vult de ruimte
tussen gewone schoonheidsverzorging en de stap naar arts
of kliniek.

Haal het mooiste uit jezelf.
Ontdek je pure identiteit!

Basis reinigende behandeling Ideaal voor een
snelle oppepper of een intensieve reiniging van de huid.
Zeer geschikt voor een jeugdige huid!
• Dubbele reiniging
• Peeling
• Onzuiverheden verwijderen
• Masker
• Op de huid afgestemde gezichtsverzorging
36,00

• Dubbele reiniging
• Peeling
• Onzuiverheden verwijderen
• Op de huid afgestemd masker
• Verzorgend serum en dagverzorging
• Gelaatsmassage
45 minuten 

57,00

Professional Treatment Geschikt voor alle
huidcondities. Stimulerend en intensief verzorgend.
• Dubbele reiniging
• Multi peeling
• Gezichtsmassage
• Hydrating mask
• Lift ACE vitamin
• Op de huid afgestemd masker
• Verzorgend serum en dagverzorging
60 minuten 

72,00
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30 minuten 

Quick Treatment Een intensief hydraterende en
voedende behandeling waarbij de aanmaak van nieuwe
cellen wordt gestimuleerd.

Hengelo centrum - Enschedesestraat 36 Tel 074 291 28 29 - assinkonline.nl 

Volg ons op

Assink Pure Identity
beauty specials
• Dubbele reiniging
• Fruitzuur peeling
• Marmatrix masker
• Keuze uit intensieve serums
• Op de huid afgestemde gezichtsverzorging
60 minuten 

77,50

DNA Treatment Een luxe en ontspannende anti-aging
gezichtsbehandeling. Geschikt voor alle huidtypen, in het
bijzonder voor de oudere, vermoeide, droge en gestresseerde huid. Met werkstoffen als kaviaar-extract, algen, phyto
squalane en DNA.
• Dubbele reiniging
• DNA ampul
• DNA marmagel pads
• Marmatrix masker
• Verzorgend serum en dagverzorging
75 minuten 

93,00

Uiteraard kunnen losse supplementen, zoals epileren en
verven bijgeboekt worden. Daarnaast kun je langskomen voor
een gratis intake en eventueel een gratis proefbehandeling,
waarna wij een passend plan voor je maken.

Experience Treatment Deze exclusieve behandeling
omvat huid-verbeterende Pascaud aspecten en mogen wij
uitvoeren als Pascaud Experience Instituut.
In 90 minuten ervaar je al het beste van Pascaud en krijgt
jouw huid de aandacht die ze verdient.
• Dubbele reiniging
• Peeling
• Marmagel pads
• Bindweefsel massage
• DNA ampul
• Marmatrix masker
• Nek- en schoudermassage
• Verzorgend serum en dagverzorging
90 minuten 

134,00

Synature behandeling Synature is een behandelconcept met een synergie tussen een aantal werkzame technieken.
De methode combineert mechanische en chemische peelings
met een nieuwe manier van needling. Voor iedereen die zijn of
haar huid weer een nieuwe frisse start gunt!
• Dubbele reiniging
• Intensieve fruitzuurpeeling
• Aanbrengen van synature micron powder
• Marmatrix masker
• UV Defense
Tevens ontvang je een kit voor thuisgebruik om jouw huid zo
optimaal mogelijk te doen herstellen en te verzorgen.
75 minuten
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231,00

Volg ons op
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Innovative Brightning Facial Een perfecte
behandeling voor een doffe en vale huid eventueel gepaard
met pigmentvlekjes. Deze behandeling is ook zeer geschikt
als kuur.

Assink Pure Identity
beauty prijslijst
Losse behandelingen

Pascaudlite laser

Epileren wenkbrauwen

14,00

Pascaudlite behandeling 10 minuten

36,00

Verven wenkbrauwen

11,00

Pascaudlite behandeling 20 minuten 

72,00

Verven wimpers 

14,00

Pascaudlite behandeling 45 minuten

108,00

Combinatie epileren/verven wenkbrauwen 

20,00

Waxing bovenlip

12,50

Waxing kin 

12,50

Combinatie waxing bovenlip en kin

22,00

Enkele rimpel 20 minuten

Waxing bikinilijn

17,00

Zone meerdere rimpels 45 minuten

Waxing oksels 

17,00

Waxing onderbenen

22,50

Waxing hele benen

40,50

Waxing rug

24,50

Pedicuren

30,50

Wave behandeling

Manicuren inclusief lakken 

28,50

Wave behandeling 10 minuten

46,00

Bruidsmake-up incl. proefmake-up

92,00

Wave behandeling 20 minuten

71,00

Feestmake-up

36,00

Wave behandeling 45 minuten

128,50

Shellac handen

36,00

Shellac voeten

36,00

Peeling

Henna tinting 

27,50

Henna tinting en epileren	

41,00

AHA/BHA peeling 45 minuten
inclusief op de huid afgestemd masker

77,00

AHA peeling

31,00

Salicyl peeling

31,00

Glycol peeling

31,00

Biologische rimpelcorrectie
(bioskinjetting & smoothing)

Bindweefsel massage

144,00
57,00
205,00
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Meso behandeling

72,00
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