
HAIR COLORING

NATURAL HIGHLIGHTS 

Het oplichten van je haar vanuit de 'roots' voor meer diepte en dimensie.

FACE FRAME vanaf €73,50

HALF HEAD vanaf €90,50

3/4 HEAD vanaf €130,50

FULL HEAD vanaf €147,50

BEAUTIFUL BALAYAGE 

Een 'free hand painting' techniek voor het veel gewenste 'sun-kissed' effect wat 
heel subtiel uitgroeit en vooral natuurlijk oogt. Onze Balayage behandelingen zijn 
altijd inclusief een toner.

HALF HEAD  vanaf €107,50

3/4 HEAD vanaf €147,50

FULL HEAD vanaf €164,50

BASE COLOR

Een touch-up behandeling om je kleur een extra impuls te geven, zoals meer 
glans of grijsdekking van het haar. 

GLOSS COLOR   €62,50

TONER   €38,50

PERMANENT COLOR vanaf €67,50

GENT COLOR  €44,50

PLATINUM BLOND LIGHTNER INCL. TONER vanaf €103,50

COLOR CONSULTATION (10 MIN)

Advies is altijd gratis, en we geven het met plezier!

CUSTOM COLOR SERVICE (60 MIN) in overleg

Nog niet helemaal zeker wat je met de kleur van je haar wilt? Bij deze Custom 
Color Service nemen wij uitgebreid de tijd om het mooiste kleurresultaat in jouw 
haar te creëren door middel van verschillende technieken.

HAIR STYLING & SPECIALS

SIGNATURE BLOWDRY  €41,50 – €62,50

BLOWDRY AFTER COLOR/TREATMENT (ADD ON) €32,50 – €49,50

SPECIAL OCCASION STYLING & PARTY UPDOS  €72,50 – €93,50

GLAMSQUAD ON LOCATION (per 20 min) €39,50

BRIDAL HAIR  in overleg

Jouw speciale dag vraagt om extra tijd en aandacht van onze stylisten. Kom langs 
in de salon of boek je eigen Rob Peetoom glamsquad op locatie.

SIGNATURE MAKE-OVER vanaf  €130,50

Het woord zegt het al: een compleet nieuwe look! Deze behandeling is inclusief 
een persoonlijk advies, knippen, kleuren, en aan te vullen met make-up en/of een 
INGEbrows Treatment. Leuk om cadeau te geven of om gewoon jezelf eens lekker 
te verwennen.

 €33,50 €39,00 €44,50 €54,50 €60,00

 €48,00 €57,50 €67,50 €78,00 €89,50

 €59,50 €69,00 €79,00 €89,50 €101,00

 €68,00 €77,50 €87,50 €98,00 €109,50

HAIRCUTS

CHILDREN'S HAIRCUT

HAIRCUT (NO DRY)

HAIRCUT & QUICKDRY

HAIRCUT & BLOWDRY

HAIR SPA

HAIR TREATMENTS

Geniet van onze Hair Spa rituelen, voor een moment van ontspanning en ultieme 
verzorging. Mooi haar begint immers met een gezonde hoofdhuid en aandacht 
voor de specifieke behoeften van jouw haar. Deze behandelingen kunnen los of 
als een add on geboekt worden.

FUSIO DOSE/SCRUB TREATMENT  vanaf €19,50

COLOR DAMAGE & BONDER REPAIR TREATMENT  vanaf €33,50

CHRONOLOGISTE ANTI AGING CAVIAR TREATMENT vanaf €99,50
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BROWS & BEYOND

INGEBROWS TREATMENT €35,50 – €49,50

Get your brows in shape! De wenkbrauwen worden met een gezichtsanalyse 
gevormd en ingekleurd. Overtollige haartjes worden verwijderd met een wax 
van arganolie, hypoallergene suikerwax en/of epilatie. Wij adviseren deze 
behandeling inclusief tinting te boeken.

INGEBROWS LIFT €55,50 – €75,50

Een combinatie van verzorgende serums geven de wenkbrauwen een langdurig 
opgekamd effect van 6-8 weken. Inclusief de INGEbrows treatment & tinting 
zorgt dit voor de ultieme volumineuze wenkbrauw.

BROWS /LASH TINTING  €19,50

FACIAL WAXING vanaf €16,50

BROWS TO STAY*

INGEBROWS TO STAY

Alle INGEbrows To Stay behandelingen starten met een consult, gevolgd door 
een gezichtsanalyse. Afhankelijk van jouw wensen en de natuurlijke wenkbrauw, 
bieden onze INGEbrows specialisten verschillende methoden, van een Fill In tot 
een Total Reconstruction.

FILL IN  €499,00

Een handmatige techniek van microblading die extreem fijne, natuurlijk ogende 
haarstreken creëert. Door middel van een gezichtsanalyse wordt een wenkbrauw 
getekend die bij je past. 

AFTER CARE (6 WEKEN)  €47,50

FOLLOW UP vanaf  €249,50

*  INGEbrows To Stay is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem.

MAKE-UP

A LOOK FOR EVERY OCCASION  €21,50 – €69,50

Van natuurlijk tot fancy, van bridal tot een private tutorial, onze visagisten 
voorzien je graag van een passende look. Met de plantaardige producten van  
ILIA Beauty creëren zij een look die bij jou én bij de gelegenheid past.

MAKE-UP TO STAY*

EYELINER TO STAY  vanaf  €233,00

Een subtiele, natuurlijk ogende eyeliner die zorgt voor een krachtige blik.

FULL LIPS TO STAY  €595,00

Verbeter de vorm en kleur van je lippen zodat ze er voller, jonger en meer 
symmetrisch uitzien.

*  Make-up To Stay is exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Haarlem.

NAILS*

CLASSIC MANICURE  €23,50

Een snelle basis verzorging. De focus ligt op vijlen, nagelriemen en polijsten.

DELUXE MANICURE  €45,00

Een extra luxueuze, verzorgende behandeling. De handen krijgen extra aandacht 
met een handbad, -scrub, -massage en -crème.

GEL COLOR MANICURE BY OPI €40,50

Ideaal voor wie er altijd perfect uit wil zien. OPI Gel Color is direct droog en blijft 
tot 2 weken perfect glanzend zitten.

ADD ON

+ TRADITIONAL POLISH €12,00

+ GEL COLOR REMOVAL €10,00

*  Nails zijn exclusief beschikbaar bij Rob Peetoom Amsterdam Zuidas, Haarlem, 
Heemstede en Hoorn.
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BEAUTY TREATMENTS*

BIOLOGIQUE RECHERCHE 

De producten van dit Franse huidverzorgingsmerk zijn gebaseerd op klinische 
studies en bevatten de beste biologische extracten. De combinatie van serums 
worden precies aangepast op het huidtype en specifieke behoefte.

HYDRAGLOW TREATMENT/QUICK FACIAL  €74,50

Verbetert de vochtbalans en uitstraling van de huid. Geschikt voor alle 
huidtypen, ook voor de jonge huid. 

VIP CARE  €99,50

Een revitaliserende behandeling die de natuurlijke balans van de huid herstelt en 
reactiveert voor een stralend gezicht en decolleté.

RESTRUCTURE & SMOOTH CARE  €132,50

Huidherstellende behandeling met een plumping effect. De afvalstoffen worden 
afgevoerd waardoor de huid gevoed en gehydrateerd is. 

SECOND SKIN CARE  €268,50

Een liftende behandeling door middel van een bijzonder masker met 
hyaluronzuur, speciaal ontwikkeld voor de volwassen huid.

BEAUTY ADD ON*

SKIN INSTANT LAB  €36,00

Huidmeting op basis van hydratatie, elasticiteit, pigmentatie en talg, waarna een 
persoonlijke selectie van producten en behandelingen wordt geadviseerd.

REMODELING FACE BOOSTER  €46,00

Een work-out voor je gezicht met een elektronische techniek voor versteviging en 
langdurig resultaat.

BODY WAXING*

BIKINI LINE   €27,50  

BRAZILIAN   €42,00  

ARMS/LEGS vanaf €27,50  

HANDS/FEET/ARMPITS vanaf €21,50

CHEST/BELLY/(UPPER) BACK/SHOULDERS vanaf €27,50

*  Beauty Treatments, Beauty Add On en Beauty Waxing zijn exclusief beschikbaar 
bij Rob Peetoom Haarlem.

ROB PEETOOM Sinds 1969 toonaangevend in de beautyindustrie op 
het gebied van kwaliteit, ervaring en beleving. Je haar moet passen bij je 
persoonlijkheid en levensstijl. Iedereen kan mooi haar hebben, maar dit 
betekent voor iedereen iets anders. Daarom begint elke behandeling bij 
Rob Peetoom met een luisterend oor, gevolgd door een korte evaluatie. 
Op deze manier kunnen wij het juiste advies bieden over de stijl en 
kleur die het mooiste uit jezelf haalt. Look good = feel good, nietwaar? 
In combinatie met make-up en de custom-made wenkbrauwen van 
INGEbrows vervullen wij al jouw beauty-wensen.

ROB PEETOOM ACADEMY Wij trainen onze stylisten op hoog niveau. 
Bij elke klant wordt ons motto 'wat bij je past maakt je mooi' nagestreefd. 
Een coupe en/of kleur wordt afgestemd op o.a. de gezichtsvorm en 
teint, waarbij we natuurlijk rekening houden met je wensen. En omdat 
onze mensen voortdurend getraind worden op onze eigen Rob Peetoom 
Academy, zijn ze altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
hebben ze een enorme vakkennis. Daar heb je als klant alle profijt van!

HOW TO SPEND We willen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom 
gebruiken we een prijsdifferentiatiemethode. Elk niveau heeft een eigen 
prijs, afgestemd op het aantal werkjaren en de training van de stylist. Zo  
is er een behandeling voor ieder budget.

BEN JE VOOR HET EERST BIJ ROB PEETOOM? En heb je nog geen stylist 
gekozen? Wij adviseren je voor je eerste afspraak een TOP of MASTER 
STYLIST te boeken. Deze stylisten zijn op hoog niveau getraind om te 
adviseren, en begeleiden en trainen tevens andere Rob Peetoom stylisten. 
Met een persoonlijk advies van onze TOP of MASTER STYLISTEN op zak 
kun je ervoor kiezen over te stappen naar een van onze getalenteerde 
STYLISTEN of ADVANCED STYLISTEN. 

STUDENTEN & KINDEREN Het kindertarief is geldig t/m 12 jaar. Jongeren 
tot 20 jaar en studenten ontvangen 20% korting op alle behandelingen (op 
vertoon van een geldig legitimatiebewijs of collegekaart). Informeer bij 
jouw salon of deze korting ook geldig is na 18:00 uur en in het weekend.
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