Make up
Fest/Bal make up ------------------------------------------------ 600 kr
Bröllops make up ---------------------------------------------- 1200 kr
Inklusive konsultation & prov make up några veckor innan
bröllopsdagen. (OBS! Avgift tillkommer vid make up på annan plats)

Make up-konsultation -------------------------------------------600 kr
Individuellt anpassad make up- konsultation där du får råd om färger &
tekniker som framhäver det vackraste hos dig.

Make up kurs/ Temakvällar-------------------------400 kr/person
Lär er olika skuggningstekniker & val av färgkombinationer mm.
Perfekt för arbetskollegor, tjejkvällen eller möhippan dryck & tilltugg
ingår.

Prislista
2018

Manikyr/Handvård
Manikyr 60 min ----------------------------------------------------580 kr
Formning av naglar, nagelband, polering, handmassage & lackning
med ofärgat lack.

Spa manikyr 90 min ---------------------------------------------700 kr
Formning av naglar, nagelband, peeling, välgörande paraffinbad, bra
för torra händer som kräver extra omvårdnad, handmassage &
polering. (OBS! Ej lackning)

Paraffinbad 30 min------------------------------------------------380 kr
Välgörande paraffinbad för torra händer som kräver extra omvårdnad.
Inklusive peeling & kortare handmassage.

Prislistan gäller tom 2018-12-31 med reservation för tryckfel och prisändringar.

Jakobs Väg 10, Glommen
Tel 0703-55 75 81
e-post: info@hudvardscenter.se
www.hudvardscenter.se

Ansiktsvård

Fransar & bryn

Ansiktsbehandling 90 min ------------------------------------ 750kr

Färgning av fransar & bryn inkl. brynplockning ----------------------------- 320 kr
Färgning av enbart fransar ------------------------------------------------------- 220 kr
Färgning av bryn samt brynplockning ----------------------------------------- 230 kr
Brynplockning ----------------------------------------------------------------------- 190 kr
Frans/brynfärgning i samband med behandling ---------------------------- 210 kr
Brynvaxning inkl. brynblockning ------------------------------------------------ 230 kr
Fransfärgning & brynplockning -------------------------------------------------- 280 kr

Rengöring av ansikte & hals, hudanalys, peeling, portömning,
brynplockning, välgörande ansikts- & hårbottenmassage, mask,
avslutande kräm beroende av hudtyp.

Ansiktsbehandling 60 min ------------------------------------640 kr
Rengöring av ansikte & hals, hudanalys, peeling, grundlig portömning,
brynplockning, mask, avslutande kräm beroende av hudtyp.

Acnebehandling ca 60 min-------------------------------------550 kr
(Djuprengörande behandling, rekommenderas till tonårshy)
Rengöring av ansikte & hals, hudanalys, peeling, grundlig portömning,
porsammandragande & lugnande mask, avslutande kräm beroende av
hudtyp. (Obs! Brynplockning ingår ej)

Ansikts- & hårbottenmassage 20 min----------------------250 kr
Rengöring av ansikte & hals, som följs av välgörande/avslappnande
ansikts- & hårbottenmassage, samt avslutande kräm beroende av
hudtyp.

Ansikts- & hårbottenmassage 40 min ------------------- 470 kr
Rengöring av ansikte & hals, som följs av välgörande/avslappnande
ansikts- & hårbottenmassage, samt avslutande kräm beroende av
hudtyp.

Kroppsvård
Fuktgivande kroppsinpackning 60 min ----------------------------------- 700 kr
En välgörande ”fuktkick” för kroppen. Behandlingen inleds med kroppspeeling med
peelingvantar för att avlägsna döda hudceller som följs av fuktinpackning som ger
huden maximalt med fukt, speciellt lämpad för torr, solskadad & känslig hud.

Ryggbehandling 50 min -------------------------------------------------------- 570 kr
Behandling för dig som har problem med pormaskar orenheter, acne på ryggen.
Kan kombineras med AHA–syrabehandling för att förhöja effekten av
behandlingen. ------------------------------------------------------------------------ 100 kr

Ryggmassage 45 min ------------------------------------------------------------ 480 kr
Välgörande ryggmassage som inkluderar nacke & huvud.

AHA-syrabehandling ca 35 min ---------------------------- 400 kr
För acne, pigmenteringar & rynkor.
Behandlingen är djuprengörande & exfolierande.
AHA-syrabehandlingen förbättrar hudstrukturen, stimulerar
cellförnyelsen & ökar hudens fuktighet.
För optimalt resultat görs med fördel en kurbehandling på
6 gånger,1 gång/vecka. 6:e behandlingen är gratis!

Specialbehandlingar
Kan väljas till någon av ovanstående ansiktsbehandlingar.
Specialmask ”Guldmask” (anti-age mask) ------------------------ 100 kr
AHA-syrabehandling (i samband med ansiktsbehandling) --------- 100 kr
Eye treatment pads (anti-age ögonbehandling) -------------------- 100 kr

Vaxning
Vaxning 1/1 hela ben -------------------------------------------------------------- 580 kr
Vaxning ½ halva ben -------------------------------------------------------------- 420 kr
Vaxning bikinilinje ------------------------------------------------------------------230 kr
Vaxning axiller (Armhålor) -------------------------------------------------------- 230 kr
Vaxning överläpp -------------------------------------------------------------------180 kr
Vaxning haka/hals ------------------------------------------------------------------220 kr
Vaxning hela armar ---------------------------------------------------------------- 420 kr
Vaxning underarmar -------------------------------------------------------------- 360 kr
Vaxning rygg ------------------------------------------------------------------ 420-580 kr
Vaxning bröst ----------------------------------------------------------------------- 420 kr

