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FACE

Total face (alla hudtyper) 
Rengöring, facemapping, peeling, porrengöring, brynplockning, 
ansiktsmassage, ansiktsmask samt avslutande kräm och Jane Ire-
dales mineralfoundation om så önskas.  
930 kr 90 min

Clean up (fet och blandad hy) 
Rengöring, facemapping, peeling, porrengöring, brynplockning, 
ansiktsmask och avslutande kräm. 
770 kr 60 min 

Soak Up (torr och känslig hy) 
Rengöring, facemapping, peeling, ansiktsmassage, brynplockning, 
ansiktsmask samt avslutande kräm. 
770 kr 60 min

Face Recovery (expressbehandling för alla hudtyper) 
Rengöring, peeling, ansiktsmask och avslutande kräm. 
560 kr 40 min 

Fire and Ice 
AHA- och BHA syra behandling som effektivt behandlar akne, 
torr, fett eller åldrad hy. Rekommenderas som kur. 
790 kr 30 min

Face off
Lättare AHA/BHA syrabehandling. Anpassas efter hudtyp och 
förbättrar acne, torr, fet, pigmenterad och åldrad hud. 
Rekommenders som kur. 
650 kr in

King/Queen of the day face 
Behandlingen ”Total Face” inleds med rygg- och nackmassage. 
Färgning av fransar och bryn. 
1650 kr 135 min

Färgning av fransar och bryn 
i samband med ansiktsbehandling 
250 kr

FACE AdvAnCEd med apparatur för optimala resultat, 
bokas efter konsultation med hudterapeut

NBE Deep skin.
Orenheter och döda hudceller suddas bort, små microkanaler 
skapas som låter aktiva ingredienser gå på djupet. Ger resultat 
på såväl spänstfattighy, hy med ärrvävnad och minskar känslighet. 
Rekommenderas som kur på 4-6 ggr.
1595 kr 60-75 minuter



Diamantslipning och ultraljud
dammsuger huden på orenheter och ökar hudens upptagnings-
förmåga. Ultraljud stimulerar kollagenbildning och ökar hudens 
spänst.
1250 kr 60 min

LED-ljus och mikroström
Ljusbehandling som verkar lugnande, antiinflammatoriskt eller 
hudföryngrande.
1250 kr 60 min

Skin-Pen
vår mest invasiva behandling. Genom kontrollerade microskador 
i huden triggas hudens läkningsprocess och bidrar till ökad 
kollagenproduktion, förminskade porer och ökad spänst.
Ansikte 1790 kr 60 min
Ansikte och hals 2700 kr 90 min

BOdY

Bodyscrub 
Kroppspeeling som ger huden mjukhet och lyster. Avslutas med 
bodylotion. 
750 kr 60 min

Bodywrap 
valfri kroppsinpackning som inleds med bodyscrub. Avslutas med 
bodylotion. 
1250 kr 90 min

King/Queen of the day body 
Bodyscrub, rygg- och nackmassage, kroppsinpackning som avslutas 
med bodylotion. 
1650 kr 120 min

FEET
Comfortable feet 
Fotbehandling som inleds med fotbad, tånaglar klipps och filas, 
förhårdnader avlägsnas. Fotpeeling och fotmask ger behandlingen 
en guldkant som avslutas med nagellack och fotmassage. 
710 kr 90 min

Pedikyr 
som ovan men utan fotpeeling och fotmask.   
670 kr 60 min

Lackning kan bytas mot permanent gelé. Fråga efter prisuppgift.



WAX
1/2 ben 430 kr 1/2 ben inkl. bikini 470 kr
Hela ben inkl. bikini 550 kr Baksida lår 250 kr
Bikinilinjer eller axiller 250 kr Bikinilinje (mer) 500 kr
Överläpp eller haka 150 kr Överläpp och haka 190 kr
Rygg 350 kr Armar 400 kr

LASHES And BROWS
 
Formning av bryn 180 kr
Färgning av fransar eller byn 260 kr
Färgning av fransar och bryn (inkl. brynformning) 420 kr
Permanent fransböjning 750 kr ca 75 min (inkl. färgning av 
fransar och bryn samt forming av bryn) 

MASSAGE

Klassisk massage 
djupgående muskelmassage som utförs med aromaoljor. 
390 kr 30 min 560 kr 45 min  
690 kr 60 min 860 kr 75 min

Hot stone massage 
Massage som utförs med varma lavastenar. Passar alla som vill 
uppleva en extra lyxig massage. 
660 kr 45 min 950 kr 75 min

Lymfmassage/ lymfdränage är en är en lugn och mjuk 
behandlingsmetod där man jobbar med djupandning, lätta tryck 
och strykningar i lymfsystemets riktning. Behandlingen har till 
syfte att stimulera lymfsystemet att transportera överskottsvätska 
och slaggprodukter från vävnad och på så sätt förbättra 
immunförsvaret, minska svullnad och bli piggare. 
(pris se klassisk massage)

Diatermi 
Med hjälp av diatermi kan vi både epilera oönskad hårväxt 
samt ta bort åldersvårtor, fibrom och ytliga kärl. Bokas efter 
konsultation med hudterapeut. 
Pris från 280 kr för 10 min



nAILS

Minimanikyr 
Expressbehandling med nagelbandsvård samt filning och 
formning. 
350 kr 30 min

Klassisk manikyr 
Handbad, nagelbandsvård, filning och formning, polering och 
avslutande lack. 
480 kr 60 min

Förlängning 
Gelé 
Franskt, Glitter, Färg 1095 kr   Naturell 895 kr 120-150 min

Förstärkning 
Franskt eller glitter 850 kr   Naturell 695 kr 120 min

Återbesök
Franskt, Glitter, Färg 695 kr   Naturell 595 kr 120 min

Shellac 
En blandning mellan lack och gelé med minst 2 veckors hållbarhet. 
495 kr 60-80 min

IBX-system 
Reparerande och stärkande för tunna, skiviga och sköra naglar. 
225 kr 20-30 min

I samband med Shellac-/Gel- behandling 125 kr
Kur om 5 behandlingar, 1 ggr/vecka 900 kr 

MAKE UP

Have a nice day 
dags make up. 
375 kr 30 min

Queen of the night 
Kvälls make up 
600 kr 60 min

Beautiful bride 
Brud make up. vi träffas två gånger. Första gången för att göra en 
prov make up. Andra gången på den stora dagen. 
1700 kr 2x60 min

How to do it 
En individuell make up kurs som styrs efter dina önskemål, du får 
välja ut make up produkter för kursens hela summa. 
800 kr 90 min



Cellox 10 Permanent hårborttagning 
Banbrytande smärtfri utveckling inom IPL behandlingar för både 
honom och henne.

Överläpp 900 kr Överläpp och haka 1500 kr
Hela ansiktet 2500 kr Bikinilinje 2000 kr
Underben 2500 kr Hela ben 5000 kr
Lår och bikinilinje 3500 kr Armhåla 1500 kr
Rygg 5000 kr  Bröst och mage 5000 kr
Magsträng 1500 kr Hel arm 3000 kr
Händer 1000 kr Fötter 1000 kr
Enstaka strån 300 kr

Skin rejuvenation
Hela ansiktet 2500 kr Ansikte och hals 2800 kr
Ansikte, hals och 
dekolletage 3500 kr Handrygg 1000 kr

Kärl och pigment
Enstaka kärl eller 
pigment 950 kr Kinder 1500 kr
Kinder och haka 2000 kr Hela ansiktet 2500 kr
 
vi ger pris efter överenskommelse om du gör fler behandlingar.
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