Ditt ansikte utsätts för ständiga påfrestningar. Ge huden ny vital kraft med sköna
behandlingar.
Alla våra ansiktsbehandlingar är både för kvinnor och män. Välkommen till en stund
som bara är din....
FACE CLASSIC
55 min 695 kr fre-sön 795 kr
Ansiktsbehandling där upplevelsen och resultatet baseras på vad just din hud
behöver.
Din hudterapeut skräddarsyr behandlingen och väljer med omsorg produkter som
just din hud behöver.
Behandlingen innehåller: Rengöring, hudanalys, peeling, portömning, lättare
brynplock, massage av ansikte, dekolltage och nacke, ansiktsmask samt avslutande
ansiktsvård.
QUICK FIX
25 min 495 kr fre-sön 595 kr
Behandlingen för dig som vill ha en quick-fix där vi boostar huden och ger den ny
lyster.
Behandlingen innehåller: Rengöring, peeling, serum som fyller på med fukt,
ansiktsmassage, mask och avslutande hudvård. Torrhetslinjer suddas ut och huden
blir djupt återfuktad.
Perfekt för snabb uppfräschning eller innan en festlig tillställning.
FACE SPECIAL
80 min 975 kr fre-sön 1025 kr
Ultimat Anti-age behandling för tydliga tecken på åldrande, nedsatt elasticitet och
minskad fasthet. Intensivbehandling för dig som vill ha det bästa inom vetenskaplig
hudvård. Behandlingen innehåller: rengöring, peeling, portömning, brynplockning,
massage av ansikte, dekolltage, nacke samt handmassage.
Två olika djupverkande masker anpassas efter just din hud och ger ett fantastiskt
resultat samt avslutande hudvård.

BEAUTIFUL EYES ÖGONBEHANDLING
35 min 475 kr fre-sön 575 kr
Färgning av fransar och bryn samt formgivning av brynen.
Vi lägger en djupverkande ögonmask som ger intensiv fukt, uppstramning och
suddar ut torrhetslinjer.
AHA KUR
25 min 495 kr
En kurbehandling för dig som behöver en intensiv behandling vid hudåkommer.
Tex acne, åldrad slapp hud, fuktfattig hud, solskadad hur rosacea mm.
Kuren görs varje till varannan vecka i en kur på 5-6 gånger.
Köp 5 gånger så bjuder vi på den 6:e behandlingen.

Vi arbetar med Exuviance i våra ansiktsbehandlingar exuviance.se
DERMAPEN MICRONEEDELING
Dermapen är en avancerad fraktionerad nålbehandling som ökar hudens produktion
av kollagen.
Dermapen används framförallt för att behandla följande indikationer: slapp och
åldrad hud, rynkor och fina linjer, acne, förstorade porer och ärr. Behandlingen görs
som kur 4-6 behandlingar för mer långvarigt resultat eller som uppfräschning.

För mer info se dermapen.se
Ansikte 1995 kr/behandling
Ansikte och hals 2500 kr/behandling
EXTRA TILLVAL TILL DIN ANSIKTSBEHANDLING
Ögonmask 100 kr
Guldmask 100 kr
Vaxning av överläpp 195 kr * 95 kr
Vaxning av överläpp och haka 275 kr *175 kr

FRANSAR & BRYN
Brynplockning 225 kr *125 kr
Färgning av fransar och bryn inkl formgivning av bryn 375 kr *275kr
Färgning av fransar el bryn 225 kr *125 kr
Färgning av fransar samt formgivning av bryn 295 kr *195 kr
Färgning av bryn och formgivning 295 kr *195 kr
*Pris vid tillval till din ansiktsbehandling

