Wil je er goed uitzien? Kom dan naar ons sfeervolle pand in hartje Amsterdam om onze
natuurlijke manier van werken te ervaren. Beleef de dynamiek en combineer haar en

openingstijden:

beauty met onze unieke iinn between behandelingen. Met het ambacht centraal geven we

maandag,

jou de volle aandacht!

woensdag

en

vrijdag:

09.00 – 18.00
Ons integrale concept sustainable beauty staat voor

dinsdag

en

donderdag:

duurzame schoonheid en is volledig doorgevoerd in

09.00 – 21.00

alle aspecten van onze onderneming. Bij iinn stellen wij

z at e r d a g :
09.00 – 17.30

als doel om op het gebied van haar en beauty een positieve bijdrage te leveren aan een
duurzame samenleving.

zondag:
12.00 – 17.00

De missie bij aveda is te zorgen voor de wereld

( +

op

aanvraag

10.00 – 12.00 )

waarin we leven, van de producten die we maken
tot de wijze waarop we iets teruggeven aan onze
samenleving. Bij aveda streven we ernaar een voorbeeld te stellen voor milieuleiderschap

studenten

en verantwoordelijkheid, niet alleen in de wereld van de schoonheid, maar overal ter

20%

ontvangen

van

ma

t/m

wereld. Het volledige assortiment van aveda is bij ons in de winkel te verkrijgen.
1016

iinn between: Korte intensieve behandelingen die je

do

van

korting

09,00

op
tot

behandelingen

18,00

s i n g e l 188
aa amsterdam

+31 (0)20 627 63 37

haar, huid, voeten, handen of nagels weer in conditie

iinn@iinn.nl

brengen. Perfect te combineren tijdens het knippen en

— www.iinn.nl

kleuren. Bij je reservering graag de iinn between van je keuze doorgeven.
/believeiinn

bel nu voor een afspraak:

+31 (0)20 627 63 37
iinn@iinn.nl — www.iinn.nl

Wanneer

/ iinnsustainablebeauty

/followiinn

je verhinderd bent verzoeken we je vriendelijk om je gemaakte afspraak minimaal

voren te annuleren.

behandelprijs.

Gemiste

Bij

annuleringen binnen

24

uur worden kosten in rekening gebracht à

afspraken worden volledig in rekening gebracht.

de duur van je behandeling verkorten.

Bij

Te

24 uur van te
5 0% v a n d e

l a at o p e e n a f s p r a a k k o m e n k a n

r e s e r v e r i n g e n k u n n e n w i j o m e e n a a n b e ta l i n g v r a g e n .

S U S T A I N A B L E

B E A U T Y

stylist level

women

men

1

77,5

67,5

2

68,5

58,5

3

64,5

54,5

4

58,5

51,5

specialized color

iinn color

creative color

permanent color v . a .

highlights

65

prijs op
aanvraag na :

130

demi - permanent color v . a .

65

half

100

glossing treatment v . a .

65

wassen drogen
met borstel :

top

90

4 week color v . a .

52

+ 18,5

iinn texture

short hair v . a .

250

medium hair v . a .

350

long hair v . a .

500

prijs op
aanvraag na :

37,5

25

ontspannend , verstevigend , hydraterend
en collageen versterkend

arganolie en magnesium verhelderen
je tint en verbeteren je huidstructuur

20

day / night make up

updo

17,5

18,5

85

eyebrow shaping or threading

17,5

eyebrow wax or tinting

17,5

eyelash tinting

17,5

massage

long hair

44,5

25

25

12,5

ontspanning voor
rug , nek en schouders

geeft energie
en maakt fit en vitaal

elemental nature

chairmassage
blue oil

elemental nature
op jou persoonlijk afgestemd

chakra massage

hands & feet

hoofdmassage en optimale verzorging
voor gezonde haren en hoofdhuid

25

hand relief
scrub massage

foot reflex
massage

20

25

ontspanning
voor de handen

brengt je weer
in beweging

drie gespecialiseerde aveda facials
+ 10% korting op aveda skin care product

232,50

combinatie van twee eyezone behandelingen

29

combinatie van drie eyezone behandelingen

39,5

65

stress fix

90

hotstone

manicure
totale verzorging van
de nagels . incl . nail color

nail color
nagellak verwijderen
en lakken van de nagels

20
32,5
15

aveda manicure
schoonmaken , vijlen , lakken

aveda pedicure
totale verzorging van de voeten ,
incl . voetmassage , scrub en nail color

medical pedicure
verhelpt specifieke voetklachten ,
zoals likdoorns , pijnlijk eelt
of nagelproblemen . excl . nail colour

92,50

unieke lichaamsmassage
met warme basaltstenen

x3

hands & feet

schoonmaken , vijlen , lakken

92,50

met gebruik van essentiële
salie - en lavendelolie

92,50

focus op je chakra energiecentra

iinn between
hair spa

x3

85

massage

nail express
botanical
express

verminderd roodhuid
en brengt je huid tot rust

shaping and tinting

29,5

iinn haircare

alleen te boeken bij
kleur -, knip - of föhnbehandeling

gratis en vrijblijvend
persoonlijk advies over alle
behandelingen en trends

eyebrows

35

opsteken
prijs op
aanvraag na :

shaping or tinting

voor
stralende ogen

stress fix
massage experience

- calm facial
tulasara

85

eye zone

energyzing eye
treatment

32,5

stijltang , krultang
en rollers

- bright facial
tulasara

eye zone

touch up

ontspannend , verstevigend , hydraterend
en collageen versterkend

90

geschikt voor ieder huidtype

voor een stralende energieke uitstraling

make up

- firm facial
tulasara

65

elemental facial

35

short hair

extra finish

elemental facial

plant
peel

intensieve voeding voorziet
je huid van energie

blow dry
curling ,
volume and body

facials

tulasara
facial

hydrating
facial

20

total

keratin straightening
treatment

facials

drie massages naar keuze
+ 10% korting op aveda body care product

250

waxing

47,5

upper lip
chin

55

lower legs

60

full legs

upper legs

back

12,5
15
32,5
32,5
45
35

bikini line
brazilian
armpits
lower arms
full arms

30
47,5
20
20
30

