PRISLISTA
Djuprengörande ansiktsbehandling
Rengöring av ansikte och hals. Hudanalys för att fastställa
hudtyp. Peeling som avlägsnar döda hudceller. Huden värms
upp av vattenånga för att öppna porerna. Orenheter avlägsnas,
ögonbryns-plock och 20 min ansiktsmassage. Ansiktsmask
läggs efter hudtyp samt skyddande dagkräm.

1,5h

Porrengöring
Rengöring av ansikte och hals. Hudanalys, peeling som
avlägsnar döda hudceller. Vattenånga som mjukar upp och
öppnar porerna. Ansiktsmask efter hudtyp. Avslutas med
passande hudkräm.

1,15h

Ansiktsbehandling med AHA
1:a gången
2-5:e gången
Första gången görs en djuprengörande AB där kornpeeling
byts mot AHA-syra. För bästa resultat görs en kur en gång i
veckan under 5 veckor. AHA-syran gör att döda hudceller löses
bättre än vid en vanlig kornpeeling. Den ger bättre lyster åt
huden och stärker de collagena fibrerna i huden som ger den
bättre spänst. Pigmentfläckar kan blekas, motverkar och löser
upp orenheter. Rekommenderas endast under vinter-halvåret.

1,5h

Ansiktsbehandling med C-vitamin kick
1:a gången
3-5 gången
Hjälper huden som varit utsatt för sol och vind, att få lystern
tillbaka. Behandlingen inleds med rengöring och peeling där
döda hudceller avlägsnas. Därefter appliceras ett c-vitaminserum som masseras in. En vårdande och fuktgivande mask får
verka i 15 minuter. Avslutas med en skyddande ansikts- och
ögonkräm.

1h

940:-

740:-

940:540:-/gång

Frans-brynfärg och formning
Fransfärg
Brynfärg (plockning av bryn ingår)
Forming av bryn
Ögonfransböjning
Ögonfransarna permanentas till en naturlig böjning
som håller 2-3 månader.
Inklusive färgning av fransar och bryn
Fransförlängning
Ifyllnad av fransförlängning
Vaxning av oönskad hårväxt
Vax armhåla
Vax hela ben inkl. bikinilinjen
Vax halva benen
Vax bikinilinjen
Vax överläpp och haka
Vax rygg
Manikyr
Forming av naglar och nagelband, hudflikar
avlägsnas, nagelplattan poleras, händerna masseras.

730:520:-/gång

FBF
FF
BF
Plock

30min
20min
20min
20min

400:310:310:220:-

1h

680:-

780:1100:465:-

20min
1h
30min
20min
20min
30min

240:690:480:320:220:500:-

1h

620:-

Opi permanent lackning av naglar
Hållbarhet upp till två veckor.

420:-

Tatuering av ögonbryn
Tatuering av lipliner
Tatuering av eyeliner övre
Tatuering av eyeliner undre
Tatuering av både övre och undre eyeliner
Mouche (skönhetsfläck)

3900:3900:3200:2900:5500:1100:-

Fest Makeup
Brud Makeup

650:1200:-
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PRISLISTA

Permanenthårborttagning

Kärl och pigment

Priserna är per gång, krävs 5-8 gånger för fullgod behandling.
För exakt pris boka konsultation.
Överläpp
Överläpp och haka
Hela ansiktet
Bikinilinje
Underben
Hela ben
Lår och bikinilinje
Armhåla
Rygg
Magsträng
Hela armar
Händer
Fötter
Enstaka pulser

15min
20-30min
30min
30min
1h
2h
1h
15min
1,5h
15min
1h
15-30min
15-30min

750:1400:2200:1600:2500:5000:3000:1200:3500:1200:2500:1200:1200:400:-

Hela ansiktet
Kur 6 gånger

20min

1800:9800:-

Ansikte och hals
Kur 6 gånger

30min

2200:15500:-

Ansikte och dekolletage
Kur 6 gånger

45min

Handrygg
Kur 6 gånger

15min

Enstaka kärl eller pigment
Kinder
Kinder och haka
Ansikte
Handrygg
Dekoltage

Skinrejuventation (Hudföryngring)

3500:19000:950:5200:-
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650:1000:1400:2000:800:2000:-

