SPETSES

Η POSEIDONIA HAIRWORKS σας καλωσορίζει στον υπέροχο κόσμο της
ομορφιάς!
Δημιουργήσαμε για εσάς, ένα φροντισμένο χώρο, όπου ο Hair Expert Λοΐζος
Ιωάννου με την ομάδα του, παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες περιποίησης και
ομορφιάς. Η πολυετής εμπειρία και η χρήση κορυφαίων προϊόντων και τεχνικών συνδυάζονται για να σας εξασφαλίσουν μια ξεχωριστή εμφάνιση.
Χαλαρώστε στο αρμονικό περιβάλλον που δημιουργήσαμε για εσάς και γίνετε μέλη της πιο εκλεκτής συντροφιάς!
POSEIDONIA HAIRWORKS welcomes you to the wonderful world of beauty!

We have created a unique place where Hair Expert Loizos Ioannou and his team
provide quality beauty services. The years of experience and the use of top-quality
products and techniques are combined to provide you a special look.
Relax in the harmonic environment we have created for you and join our special company!
POSEIDONIA HAIRWORKS vous accueille dans le monde merveilleux de

la beauté!
On a créé un espace unique bien soigné ou Loizos Ioannou et ses collaborateurs offrent des services de beauté de haute qualité. La longue expérience et l'emploi de produits exceptionnels associes à des techniques de
pointe vous assurent un look spécial.
Vous pouvez vous détendre et nous rejoindre dans notre espace calme et
harmonieux.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - LISTE DE PRIX
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
SALON SERVICES - SERVICES SALON

Ανταύγειες τριμήνου ρεφλέ-λούσιμο
Three month flashes reflect-hair wash
Meches de quartier reflé-lavage

58 Euros

Ρεφλέ φρεσκαρίσματος-λούσιμο
Refreshing reflect-hair wash
Reflé de rafraîchissement

32 Euros

Περμανάντ classic μήκος 1 (ώμους)
Curly hair classic length 1 (shoulder)
Permanant classique 1 (cheveux aux bouclés permanant)

55 Euros

Λούσιμο (με χρήση προϊόντων nashi argan)
Hair wash (using nashi argan products)
Lavage (aux produits nashi argan)

7 Euros

Περμανάντ classic μήκος 2 (μεγαλύτερο)
Curly hair classic length 2 (longer)
Permanant classique 2 (cheveux plus long)

60 Euros

Ίσιωμα μήκος 1 (ώμους)
Blow dry length 1 (shoulder)
Defrissage 1 (cheveux aux épaule)

25 Euros

Volume in
Curly hair Volume in
Volume decheveux

60 Euros

Ίσιωμα μήκος 2 (μεγαλύτερο)
Blow dry length 2 (longer)
Defrissage 1 (cheveux plus long)

28 Euros

Χτένισμα με θερμικά εργαλεία 1 (ώμους)
Brushing with thermal tools 1 (shoulder)
Coiffure 1 (cheveux aux épaule)

Αλλαγή χρώματος
Colour change
Changement de couleur

+7 Euros

Χτένισμα με θερμικά εργαλεία 2 (μεγαλύτερο)
Brushing with thermal tools 2 (longer)
Coiffure 1 (cheveux plus long)

+7 Euros

Βραδινή εμφάνιση
Formal looks
Coiffure formelle

40 Euros

Φορμάρισμα μήκος 1 (ώμους) 5΄
5΄ forming length 1 (shoulder)
Mise en forme 1 (cheveux aux épaule)

13 Euros

Φορμάρισμα μήκος 2 (μεγαλύτερο) 10΄
10΄ forming length 2 (longer)
Mise en forme 2 (cheveux plus long)

Mανικιούρ
Μanicure
Manucure

16 Euros

25 Euros

Κούρεμα ανδρικό+λούσιμο
Men’s haircut+hair wash
Coupe de cheveux pour hommes + lavage

Mανικιούρ γαλλικό - couture
French Μanicure - couture
Manucure Couture

28 Euros

28 Euros

Κούρεμα γυναικείο + λούσιμο + φορμάρισμα
Women’s haircut + hair wash + forming
Coupe de cheveux des femmes + lavage + mise en forme

Μανικιούρ ημιμόνιμο
Manicure semi-permanent
Manucure semi-permanent

30 Euros

Κούρεμα παιδικό (έως 12 ετών)
Children’s haircut (under 12 years old)
Coupe de cheveux pour enfants (moins de 12 ans)

Πεντικιούρ
Pedicure
Pédicure

20 Euros

Πεντικιούρ γαλλικό - couture
French Pedicure - couture
Pédicure Couture

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - TECHNICAL SERVICE
SERVICES AUX TECHNIQUES SPÉCIALISÉES

Ρωτήστε μας
Please ask
S'il vous plaît
demander

Nail Bar

POSEIDONIA

23 Euros

Πεντικιούρ ημιμόνιμο
Pedicure semi-permanent
Pédicure semi-permanent

30 Euros

Βαφή ROYAL ρίζα-άκρα-λούσιμο+φορμάρισμα
Hair colour ROYAL root-length-hair wash+forming
Coloration ROYAL racine-loguer-lavage+mise en forme

51 Euros

Φυσική ενίσχυση νυχιών
Νatural re inforcment
Reinforcement naturel des ongles

35 Euros

Βαφή ESSENSITY ρίζα-άκρα-λούσιμο+φορμάρισμα
Hair colour ESSENSITY root-length-hair wash+forming
Coloration ESSENSITY racine-loguer-lavage+mise en forme

53 Euros

Eπιμήκυνση νυχιών
Νail extension
Allongement des ongles

50 Euros

Ανταύγειες ρεφλέ-λούσιμο
Flashes reflect-hair wash
Meches reflé - lavage

92 Euros

Organic spa μανικιούρ Poseidonia
Poseidonia οrganic manicure spa
Poseidonia organique spa manucure

33 Euros

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Prices include VAT. Les prix incluent la TVA.

Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Prices include VAT. Les prix incluent la TVA.

New services

NEΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HAIR WORKS

Θεραπεία Κερατίνης
Keratin Cure
Traitement de Keratin
Μακιγιάζ Beauty Make up
Beauty Make up
Maquillage
Τοποθέτηση βλεφαρίδων
Eyelashes extensions
Extensions des cils

Ρωτήστε μας
Please ask
S'il vous plaît demander

Νυφικό Μακιγιάζ
Bridal Make up
Maquillage de mariée
Θεραπεία Μalibu C
Malibu C Treatment

Εντυπωσιάστε του καλεσμένους στο γάμο σας με ιδιαίτερα χτενίσματα από το POSEIDONIA HAIRWORKS. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και προγραμματισμό της προετοιμασίας.
Impress your wedding guests with your unique hair style given
to you by POSEIDONIA HAIRWORKS. Call us for information and scheduling.
Séduisez vos invites de mariage grâce a une coiffure spéciale crée
magnifiquement pour vous par Poseidonia Hair Works. Contactez- nous pour plus d’ informations et pour fixer votre rendez-vous.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ενημερώστε μας εγκαίρως σε περίπτωση ακύρωσης
του ραντεβού σας (δύο ώρες νωρίτερα).
Σε αντίθετη περίοτωσης υπάρχεί χρέωση 70%.

CANCELLATION POLICY

Please inform us on time, in case of cancellation
of your appointment (two hours earlier).
On the contrary, there is a 70% charge.

POLITIQUE D'ANNULATION

S'il vous plaît nous informer en cas d'annulation
votre rendez-vous (deux heures plus tôt).
Au contraire, il y a une charge de 70%.
Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Prices include VAT. Les prix incluent la TVA.

POSEIDONION GRAND HOTEL
TEL.: (+30) 210 21 31 155
7 ANDRITSENIS STR., ATHENS
TEL.: (+30) 210 21 31 156

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

: Poseidonia Hair Works by Loizos Ioannou

www.poseidonion.com/en/hairworks

