
stk shape section

Pentinar

Ella
- Curt
- Mig
- Llarg
- Recollit
- Massatge

15,00€
20,00€
25,00€
30,00€
+8,00€

Ell
- Curt
- Massatge

6,00€
+8,00€

Tallar

Ella
- Curt
- Mig
- Llarg
- Nena (-16)
- Canvi d’imatge

24,00€
30,00€
36,00€
20,00€

+15,00€

Ell
- Noi
- Rapar
- Nadó
- Nen (-16)
- Canvi d’imatge

18,00€
7,00€
7,00€

15,00€
+8,00€

Barba
- Rapar
- Class (15 min)
- Lux (30/40 min)

4,00€
12,00€
30,00€

Barba

stk color section

Tenyir

Ella & ell
- Zona
- Arrel
- Curt
- Mig
- Llarg

10,00€
18,00€
25,00€
30,00€
36,00€

Tenyir + Detall metxes

Ella & ell
- Curt
- Mig
- Llarg

34,00€
39,00€
45,00€

Metxes plata light master

Advanced pro-keratina
- Mig
- Tot

44,00€
55,00€

Advanced fiber
- Mig
- Tot

44,00€
55,00€

Decoloració light master

Ella & ell
- Curt
- Mig
- Tot

23,00€
33,00€
43,00€

stk

Core Express (8 min)

Hidrasource, colorlast, volume bloom, smooth proof 12,00€

Core Peli·cura (15 min)

Hidrasource, colorlast, volume bloom, smooth proof 18,00€

Advanced (20 min)

Keratindose, fiberstrong 24,00€

stk bioserveis (teràpies complementàries)



stk structure section

Allisat Optiwave

Ella & ell
- Zona
- Curt
- Mig
- Llarg
- Noi sup

13,00€
32,00€
49,00€
67,00€
16,00€

Moldejat Optiwave

Ella & ell
- Curt
- Llarg

50,00€
75,00€

stk fast beauty section

Depilacions facials

Ella & ell
- Zona
- Celles
- Celles clean
- Orelles

3,00€
6,00€
4,00€
4,00€

stk

Allisat tèrmic keratina

Nails & Hands

Ella & ell
- Llimar + brillantor
- Llimar + pintar
- Massatge mans

8,00€
12,00€
6,00€

A partir de 120€

Optismooth
- Allisat tèrmic

stk hair care section

Tractaments capilars

Scalptherapie
- Antigrassa
- Anticaspa
- Equilibrant

30,00€
30,00€
30,00€

Protesis capilars

Recuperem i mantenim la seva imatge perduda
- Atenem i solucionem les necessitats dels problemes oncològics
- Gran disposició en pròtesis estàndard
- Exclusiva fabricació en pròtesis fetes a mida
- Nou sistema per a donar volum a persones amb caiguda parcial 

de cabell (volumater)
- Solucions a problemes de calvície congènita irreversible
- Serveis de manteniment
- Cabines privades per a serveis privats
- Preus a consultar als nostres especialistes

Extensions world

Pack luxury
- Col·locació de 4/6 tires dobles de cabell
- Sincronització del color (metxes cost addicional 45€/50€)
- Cut&styling (tallar i peninar)
- Aplicació d’oli essencial (potencia brillantor i hidratació)
- 25% dte. en productes de manteniment
- Peinetas

250,00€

3,00€

Pack fast
- Col·locació de 4/6 tires dobles de cabell
- Cut (tallar)
- Aplicació de serum
- 10% dte. en productes de manteniment
- Peinetas

150,00€

3,00€



stk spa section

Terapies biolage

Eix core
Dissenyat per combatre les necessitats essencials i les mancances 
per el desgast quotidià del cabell.

- Hidrasource
Inspirada en la planta ALOE. Un cabell fins a 15 vegades 
més hidratat en una sola aplicació.

- Colorlast
Inspirada en la flor de la ORQUIDIA. Un color radiant
fins a 9 setmanes.

- Volumebloom
Inspirada en la flor del COTÓ. Un cabell fins a un 70% 
més voluminós després d’una aplicació.

- Smoothprof
Inspirada en la flor de la CAMELIA. Un cabell
perfectament llis fins a 72 hores.

Casaments

Perruqueria
- Servei al nostre saló (2 proves + pentinat)
- Servei al nostre saló (1 prova + pentinat)
- A domicili

120,00€
90,00€

Transport+ 200,00€

stk

Maquillatge
- Inclou ½ proves i repàs de celles, personalitzat. 65,00€

Eix advanced
Dissenyat per cuidar el cabell malmès per accions mecàniques, 
mediambientals o químiques.

- Fiberstrong
Extracte de bambú + Intra-cylane. Cabell dèbil i fràgil 
fins a 12 cops més fort desprès d’una sola aplicació

- Keratindose
Proteina de Seda + Pro-keratina. Cabell fins a un 90% 
més condicionat després d’una sola aplicació.

Laura Hermoso
Maquillatge i make up professional
Contacta amb Laura Hermoso:
+34 690 337 073 / essencianatural@outlook.com
- Hores convingudes
- Demana informació a una de les nostres 

col·laboradores

Maquillatge


