GESCHENK ideeën KAPSALON CLEO Mariakerke – 2020
Beste klant,
Voor deze komende periode van feestdagen heb ik voor u een overzicht gemaakt van
verschillende BOXEN vol kwaliteit ! Elke box draagt een naam volgens de specifieke
combinatie van producten en/of voor welk type haar / persoon dit is bedoeld.
U kan mij uiteraard vragen om een box op uw maat samen te stellen naast deze
bestaande vaste keuze. (Let wel: deze boxen zijn zolang de voorraad strekt! OP = OP)
U kan bestellen via 09/ 227 93 41 – liefst op weekdagen na 17h
ofwel via info@kapsaloncleo.be
Deze lijst wordt normaal gezien zo snel mogelijk op de website geplaatst
www.kapsaloncleo.be EN hangt uit aan de deur van het kapsalon. Hartelijk dank!

KADOTIP 1: Doe uw vrienden / familie een verwenbeurt kado;
een geschenkbon (bedrag naar keuze /budget vanaf 25,00 euro)
Ø Wordt voor u ingepakt + deze verwenbon is zes maanden geldig !
Levering: - door u af te halen in het salon (op afspraak, gezien de Corona-maatregelen)
- kan worden opgestuurd per post naar het adres van keuze (+5,00 euro
verzendingskost per bon)
- levering aan huis is mogelijk tijdens de lockdown (+5,00 euro levering /
bon in zone Gent). Voor verdere leveringen: verzending per post a.u.b.

KADOTIP 2:
een geschenkdoos met hoogwaardige producten om het haar en/of de huid te
verwennen. We verkopen enkel de professionele en exclusieve producten die we in het
kapsalon gebruiken. De prijs ligt iets hoger, maar de kwaliteit en de concentratie is
hoger. De gelukkige die uw BOX ontvangt, zal meteen de hoogstaande kwaliteit ervaren.

TIP: heeft u zelf behoefte aan ‘een extraatje’? à Waarom niet eens voor uzelf een CLEO
kadobox bestellen? ELKE box is voorzien van een inhoudslijst en beschrijving v/h
product ! Het kan dus niet fout gaan. Voor meer informatie over onze producten:
www.davines.com
Let wel: deze samengestelde boxen zijn in promotie en echter tot einde voorraad !
Voor elk ‘uitgeput’ product kan ik een ander volwaardig alternatief voorstellen.
Andere gepersonaliseerde boxen kan ik voor u samenstellen aan de huidige Davines)
verkoopprijzen (incl. B.T.W).
Levering: ELKE BOX kan gratis afgehaald worden in het salon (echter op afspraak,
gezien de Corona-maatregelen)
U kan uiteraard steeds bij ons terecht voor vakkundig advies over de beschikbare
producten van Davines. Alle producten zijn op natuurlijke basis (uw vragen via mail
naar info@kapsaloncleo.be) Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
BOX 1: geschikt voor een KIND / jongere < 12 jaar voor 40,00 euro / box
Ø Voor meisjes, samengesteld uit:
-kwalitatieve en plantaardige Davines DEDE shampoo (250 ml)
t.w.v. 21,40 euro
-ontwarspray voor het haar (niet uit te spoelen) t.w.v. 18,95 euro
-een handige antistatische Di-Melo / professionele ontwarborstel
t.w.v. 10,95 euro
Ø Voor jongens, samengesteld uit:
-kwalitatieve en plantaardige Davines DEDE shampoo (250 ml)
t.w.v. 21,40 euro
-een kwalitatieve haarGEL voor het gewenste resultaat van een
hedendaags kapsel t.w.v. 18,95 euro
-een handige antistatische Di-Melo / professionele ontwarborstel
t.w.v. 10,95 euro
BOX 2: geschikt voor de JEUGD (vanaf 12 jaar – 18 jaar ongeveer…) als
‘ontdekkingspakket’ voor het haar en de jonge huid
Ø Voor meisjes, aan 49,00 euro / box en deze is samengesteld uit:
-kwalitatieve en plantaardige Davines MELU shampoo voor lang
haar (250 ml) t.w.v. 21,40 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (2x 50ml) voor het
haar als conditioner t.w.v. 33,56 euro als ‘kuur’
-een diep verzorgend haarmasker (1 st. 50ml) Renaissance Circle
(alle producten van Davines) t.w.v. 9,50 euro
-een handige antistatische Di-Melo / professionele ontwarborstel
t.w.v. 10,95 euro
Ø Voor jongens, aan 45,00 euro / box en deze is samengesteld uit:
-kwalitatieve en plantaardige Davines SOLU shampoo
(250 ml) t.w.v. 21,40 euro

-een plantaardige FUDGE daily MINT-conditioner (300ml) t.w.v.
17,00 euro
-een COCO Gel voor de perfecte ‘wetlook’ t.w.v. 19,95 euro
BOX 3: SKINCARE voor de hedendaagse man
Ø LUXE Huidverzorging en scheerproducten voor de man. Deze geven een zalig
ontspannend gevoel, volledig natuurlijke producten van Davines voor 80,00
euro / box, samengesteld uit:
-Pasta en Love (Davines) scheerGEL t.w.v. 30,95 euro
- Pasta en Love (Davines) After-shave crème t.w.v. 30,95 euro
-OI Body Wash (bad/douchegel) met een zalige geur (Davines)
t.w.v. 21,40 euro
-diverse productenstalen en een verrassing voor ‘de gelukkige’
BOX 4: BOX OF TOILETTAS met Haarproducten en verzorging voor de moderne man
Ø LUXE haarverzorging voor de heer. Producten op natuurlijke basis (oa. van
Davines) voor 55,00 euro / box, samengesteld uit:
-Well Being shampoo Davines voor elk haartype (250ml) t.w.v. 23,00
euro
-een lotion met dieptewerking voor de hoofdhuid t.w.v. 9.95 euro
-een anti-aging OI handcrème (Davines) t.w.v. 25,70 euro
-diverse productenstalen en een verrassing voor ‘de gelukkige’
BOX 5: BOX BRUSHING @ home voor dames
Ø met alle producten die u kan wensen voor een mooi dagelijks kapsel aan de prijs
van 50,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en hoogwaardige Davines Replumping shampoo
(250 ml) t.w.v. 23,00 euro
-kwalitatieve professionele REF MOUSSE (voor brushing of watergolf)
(250ml) t.w.v. 19,90 euro
-Pocket-size REF haarlak (75ml) die niet kleeft t.w.v. 9,95 euro
BOX 6: BOX VOLUME voor meer volume in het haar van dames
Ø met alle producten die u kan wensen voor een volumineus kapsel aan de prijs van
50,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en hoogwaardige Davines VOLU shampoo
(250 ml) t.w.v. 21,40 euro
-kwalitatieve professionele REF MOUSSE (voor brushing of watergolf)
(250ml) t.w.v. 19,90 euro
-Pocket-size REF haarlak (75ml) die niet kleeft t.w.v. 9,95 euro
-diverse productenstalen als verrassing (conditioners Davines)
BOX 7: BOX VOLUME EXTRA voor meer volume in het futloze haar van dames
Ø met alle producten die u kan wensen voor een volumineus kapsel aan de prijs van
88,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en hoogwaardige Davines Energizing shampoo
(250 ml) t.w.v. 23,00 euro
-hoogwaardig SERUM (niet uitspoelen!) Renewing Superactive
(100ml) t.w.v. 80,10 euro

-Pocket-size haarlak (75ml) die niet kleeft t.w.v. 7,95 euro
-een anti-aging OI handcrème (Davines) t.w.v. 25,70 euro
BOX 8: BOX BLOND / Voor glanzend en gezond (Ge)blond(eerd) haar
Ø met alle producten die u nodig heeft om blond haar te onderhouden en aan de
prijs van 65,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en hoogwaardige Davines Silver shampoo
(280 ml) t.w.v. 23,40 euro
-hoogwaardig Nourishing Living Enzime Infusie (100ml)
t.w.v. 31,10 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (50ml) voor het
haar als conditioner t.w.v. 16,78 euro als ‘kuur’
-een diep verzorgend haarmasker (1 st. 50ml) Renaissance Circle
(alle producten van Davines) t.w.v. 9,50 euro
BOX 9: BOX COLOR / verzorgingsproducten voor gekleurd haar
Ø met alles wat u nodig heeft om gekleurd haar glanzend en langer te behouden
aan de prijs van 80,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en kleurbeschermende Davines MINU shampoo
(250 ml) t.w.v. 21,40 euro
-plantaardige en meer dan verzorgende YHA (Davines) Silkening Oil
Mist (spray van 120ml en niet uit te spoelen!) voor het fragiele /
gekleurde haar, t.w.v. 42,00 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (50ml) voor het
haar als conditioner t.w.v. 16,78 euro als ‘kuur’
-een anti-aging OI handcrème (Davines) t.w.v. 25,70 euro
BOX 10: BOX LONG / verzorgingsproducten voor lang haar
Ø Laat het lange haar gezond en geef het de nodige verzorging aan de prijs van
65,00 euro / box en voor u samengesteld uit:
-plantaardige en beschermende Davines MELU shampoo speciaal
voor lang haar (250 ml) t.w.v. 21,40 euro
-hoogwaardig Nourishing Living Enzime Infusie (100ml)
t.w.v. 31,10 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (2x50ml) voor het
haar als conditioner t.w.v. 33,56 euro als ‘kuur’
-een anti-statische handige Di/Melo professionele ontwarborstel
t.w.v. 10,95 euro
EN DAN ONZE PARADEPAARDJES: enkele LUXEBOXEN voor wie echt tot het uiterste wil
gaan…
Ø Een LUXEbox #1 voor dames met langere haren; aan de prijs van 100,00 euro /
box en samengesteld uit:
-een anti-aging Davines OI handcreme t.w.v. 25,70 euro
-een Davines OI shampoo (280ml met een zeer rijke geur en uiterst verzorgend)
t.w.v. 23,70 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (50ml) voor het haar als

conditioner t.w.v. 16,78 euro als ‘kuur’
-hoogwaardig Nourishing Living Enzime Infusie (100ml) t.w.v. 31,10 euro
-Nourishing building PAK (diepvoedend haarmasker, 250ml) t.w.v. 37,30 euro
-een anti-statische handige Di/Melo professionele ontwarborstel t.w.v. 10,95
euro
Ø Een LUXEbox #2 voor de dames; aan de prijs van 120,00 euro / box en
samengesteld uit:
-een anti-aging Davines OI handcreme t.w.v. 25,70 euro
-een Davines Renewing shampoo (250ml met een zeer fijne geur en voor elk
haartype) t.w.v. 23,00 euro
-hoogwaardig SERUM (niet uitspoelen!) Renewing Superactive (100ml) t.w.v.
80,10 euro
-YHA Davines Prep Rich Balm (diepvoedend haarmasker, 200ml) t.w.v. 28,80
euro
-Pocket-size REF haarlak (75ml) die niet kleeft t.w.v. 9,95 euro
GRATIS meegeleverd als extra bij dit uitzonderlijke pakket:
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (50ml) voor het haar als
conditioner t.w.v. 16,78 euro als ‘kuur’
-een pocket (handtasformaat) stijltang
Ø Een LUXEbox #3 voor dames met BRUIN / of KOPER / of ROOD (al dan niet
gekleurd) haar; aan de prijs van 90,00 euro / box en samengesteld uit:
-een anti-aging Davines OI handcreme t.w.v. 25,70 euro
-een Davines CHOCOLATE OF COPPER OF RED shampoo (280ml om de
kleurpigmenten van de haarkleur langer en voller te behouden) t.w.v. 23,40 euro
-plantaardige en verzorgende DETOX ‘modder’ (2x 50ml) voor het haar als
conditioner t.w.v. 33,56 euro als ‘kuur’
-een Davines OI Conditioner met uiterst fijne geur en zeer diepe voeding voor
meer glans en zachtheid van het (gekleurde) haar (250ml) t.w.v. 28,40 euro
-Pocket-size REF haarlak (75ml) die niet kleeft t.w.v. 9,95 euro

