
 

 

 
Vaxning 

 
Vaxning hela ben 600 kr 
Vaxning halva ben 450 kr 
Vaxning bikinilinje 250 kr 
Vaxning axiller (Armhålor) 250 kr 
Vaxning överläpp 190 kr 
Vaxning haka/hals 230 kr 
Vaxning hela armar 450 kr 
Vaxning underarmar  380 kr 
Vaxning rygg  470-600 kr 
Vaxning bröst  450 kr 

 
Make up 
 
Fest/Bal make up ------------------------------------------------ 650 kr 
 
Bröllops make up --------------------------------------------- 1 250 kr 
Inklusive konsultation & prov make up några veckor innan 
bröllopsdagen. (OBS! Avgift tillkommer vid make up på annan plats) 

 
Make up-konsultation ------------------------------------------ 650 kr  
Individuellt anpassad make up- konsultation där du får råd om färger & 
tekniker som framhäver det vackraste hos dig. 

 
Make up kurs/ Temakvällar--------------------från 350 kr/person 
Lär er olika skuggningstekniker & val av färgkombinationer mm. 
Perfekt för arbetskollegor, tjejkvällen eller möhippan dryck & tilltugg 
ingår. 

 
 

Handvård 
 
Paraffinbad 30 min------------------------------------------------390 kr 
Välgörande paraffinbad för torra händer som behöver extra 
omvårdnad.Inklusive peeling & kortare handmassage. 

 

 
 

 
Prislistan gäller tom 2020-12-31 med reservation för tryckfel och prisändringar. 
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Ansiktsvård 
 
Ansiktsbehandling 90 min ------------------------------------ 800kr 
Rengöring av ansikte & hals, hudanalys, peeling, lättare portömning, 
brynplockning, välgörande ansikts- & hårbottenmassage, mask, 
avslutande kräm beroende av hudtyp. 

 
Ansiktsbehandling 60 min ----------------------------------- 690 kr  
Rengöring av ansikte & hals, hudanalys, peeling, grundlig portömning, 
brynplockning, porsammandragande & lugnande mask, avslutande 
kräm beroende av hudtyp. Rekommenderas till problemhud (acne).  
 

Ungdomsbehandling 60 min (13-19 år) ------------------ 595 kr 

Djuprengörande behandling som passar bra för tonårshy. Rengöring 
av ansikte & hals, hudanalys, AHA-peeling, grundlig portömning, 
porsammandragande & lugnande mask, avslutande kräm beroende av 
hudtyp. OBS! Brynplockning ingår ej. 

 
Ansikts- & hårbottenmassage 20 min----------------------280 kr 
Rengöring av ansikte & hals, som följs av välgörande/avslappnande 
ansikts- & hårbottenmassage, samt avslutande kräm beroende av 
hudtyp. 

 
Ansikts- & hårbottenmassage 40 min  ------------------- 490 kr 
Rengöring av ansikte & hals, som följs av välgörande/avslappnande 
ansikts- & hårbottenmassage, samt avslutande kräm beroende av 
hudtyp. 

 
 
Exuviance professionella retinolpeeling 40 min ---- 1 195 kr 
 
Exuviance Radiance Peel är en högeffektiv retinolpeeling. Retinol är 
en form av A-vitamin som exfolierar & stimulerar bildandet av nya 
hudceller, förbättrar hudens struktur & hudton, minimerar rynkor & 
ojämn pigmentering. Peelingen passar även utmärkt för en 
aknebenägen eller fet hud samt minimerar synbarheten av akneärr.  
 
Behandlingen inleds med rengöring av ansikte & hals, hudanalys, 
välgörande ansiktsmassage, applicering av retinolpeeling & avslutas 
med SPF 50 vid behov. 
 
Peelingen appliceras här på salongen, men tvättas av hemma efter 
instruktioner. Efter ca 2-3 dagar kan det uppstå en fjällning som varar 
några dagar beroende på hudtyp. Efter ca 1 vecka är huden helt 
återställd med förnyad spänst, smidighet & lyster. Kan med fördel 
göras som kurbehandling på 4 gånger med en intervall på 4-6 veckor 
mellan behandlingarna. 

 

 
AHA-syra behandling ca 45 min 490 kr 
För acne, pigmenteringar & rynkor. 
AHA-syra behandlingen är djuprengörande & exfolierande den förbättrar 
hudstrukturen, stimulerar cellförnyelsen samt är fuktgivande.  
 
Behandlingen inleds med rengöring av ansikte & hals, hudanalys, applicering av 
AHA-syrapeeling, mask & avslutande kräm beroende av hudtyp. 
 
För optimalt resultat görs med fördel en kurbehandling på  
6 gånger, ca 1 gång/vecka. 6:e behandlingen är gratis! Gäller endast 
kurbehandling! 

 
Tillval/ Specialbehandlingar 
Kan väljas till någon av ovanstående ansiktsbehandlingar. 

AHA-syra behandling (i samband med ansiktsbehandling)  100 kr 
Specialmask ”Guldmask” (anti-age mask)  100 kr 
Eye treatment pads (anti-age ögonbehandling) 100 kr 

 
 
Fransar & bryn 
 

Lashlift inklusive färgning av fransar och kreatinbehandling ------------ 675 kr 
Browlift/Browlamination inklusive färgning och formning -----------------550 kr  
Lashlift och browlift, kombinationspris -------------------------------------- 1 100 kr 
Färgning av fransar & bryn inklusive brynplockning ---------------------- 350 kr 
Färgning av enbart fransar ------------------------------------------------------ 230 kr 
Fransfärgning & brynplockning ------------------------------------------------- 295 kr 
Brynplockning ---------------------------------------------------------------------- 200 kr 
Brynvaxning inklusive brynblockning ----------------------------------------- 250 kr 
Brynvaxning inklusive brynplockning samt färgning ---------------------- 295 kr 
Färgning av bryn samt brynplockning ---------------------------------------- 250 kr 
Frans/brynfärgning i samband med ansiktsbehandling ------------------ 220 kr 

 
 
Kroppsvård 

 
Fuktgivande kroppsinpackning 60 min -----------------------------------  800 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-------------------------------------------------------- 690 kr 
Behandling för dig som har problem med pormaskar orenheter, acne på ryggen.  

Kombineras till fördel med AHA–syra behandling.  ------------------------------ 150 kr 
 
 


