
Alla ansiktsbehandlingar anpassas efter hudtillstånd och egna önskemål. 
Fokus inriktas på djuprengörande/ fuktgivande/ lugnande / good-ageing. 
Vid behov kommer apparatur användas. Det är viktigt att informera om 
eventuell medicin, allergi, graviditet och sjukdom.  

Ansiktsbehandlingar 
Lyx, 90 min   950 kr                    
Ryggmassage ca 10 min. Rengöring, peeling, ånga och varma handdukar 
*skinscrubber, **mikro dermabrasion (lätt hudslipning), brynansning, 
serum som slussas ned med ultraljud, ansikts och- dekollotagemassage, 
masker och varm handduk, hand eller skalp-massage, serum och 

avslutas med ögon och dagkräm. 

Klassisk, 60 min  650 kr                                    
Rengöring, peeling och ånga, portömning, (ev. med skinscrubber) 
brynansning, ansiktsmassage, mask och avslutas med serum och ögon 

och ansiktskräm.   

Klassisk liten, 45 min  500 kr 
Rengöring, peeling och varma handdukar, porrengöring (ev. med 
*skinscrubber), serum, massage, mask med varma handdukar, ögon och 

ansiktskräm. 

Tillval    

Microdermabrasion, 15 min   200 kr 

Magic Pot, 20 min    400 kr 

Ampull, 10 min    200 kr 

 

Kurbehandling  4x 40 min  2400 kr 

Rengöring, peeling, mask, anpassad ampull, ögon och ansiktskräm. 
 

Dermaquest Ansiktsbehandling, 45 min 650kr 
Resultatinriktade exfolieringsbehandlingar anpassade efter hudtillstånd 
och önskemål. 

Pumpkin är en exfolieringsbehandling som ger fantastiska resultat på 
acne, acne ärr, tilltäppta porer . 

MangoBrite  är kraftig pigmenthämmande peel fullproppad med 
stamceller från apelsin och fruktkött från mango. Behandlingen verkar 
blekande på pigmenteringar, reducerar linjer samtidigt som den ökar 
fuktnivån i huden 

 

Ansiktsbehandling med apparatur                 
 

Nbe-behandling, 60 min  790 kr                                                      
Rengöring, peeling, serum, NBE-behandling, algmask. Avslutas med 
ögon och ansiktskräm 

Deep Skin, 60 min  850 kr 
Rengöring, peeling, lätt hudslipning, verktyg som slussar ned serum i 
huden, anpassad mask. Avslutas med serum, ögon och ansiktskräm.  

Deep-Skin & NBE, 80 min 1600 kr 

Rengöring, peeling, Deep-Skin, serum, NBE, anpassad mask. Avslutas 

med serum, ögon och ansiktskräm.  

Microneedling  1490 kr 
Rengöring, peeling, desinficering, mikro needling och steril vial, mask, 

serum, ögon och ansiktskräm. 

Plasma Lift  
En behandling där plasmaljus används för att skapa åtstramning av hud 
reducera linjer, skapa hudförnyelse.  I de fall behandling behövs 

upprepas sker en prisreducering med 25 %.  vid andra behandlingen. Vid 
tredje behandlingen sker en prisjustering med 50 %.  

 Ögonlock  4990 kr 

 Nedre ögonlock  4990 kr 

 Kråksparkar   3990 kr 
 Glabella   2990 kr 

 Haklinje   3990 kr 

 Hals    5990 kr 

 Nasiolabial   3990 kr 

 

Diatermi, 30 min  500 kr 
Borttagning av fibrom, skintags eller angiom 

 

 

Fransar och bryn 
Frans- och brynfärgning inkl. formning 350 kr 

Fransfärgning   200 kr 

Brynfärgning inkl. formning  200 kr 

Brynfärgning enbart  150 kr 

Brynformning   150 kr 

Lashlift, färgning & keratinbehandling  690 kr 

 

IPL- hudföryngring  
Borttagning av kärl och pigmentering 

1-4 pulser 15 min  400 kr 

5-10 pulser 30 min  800 kr 

  

Hårborttagning                                                 
Vaxning 

Hela ben (inkl. bikinilinjen)   600 kr 

Halva ben (inkl. knä)   290 kr 

Bikinilinjen eller armhålor  200 kr 

Ansikte per område: överläpp, haka, kinder 150 kr 

Rygg    350 kr 

 

Alkaline Wash 
En skonsam behandling som avlägsnar ljusa fina fjun i ansiktet. Efter ett 
antal behandlingar kan hårväxten reducerats. Hur många behandlingar 
som krävs är väldigt individuellt och beror på olika faktorer. 

Rekommenderat behandlings-intervall är var fjärde vecka de första 2-3 
gångerna.  

Haka/ överläpp/kinder  450 kr  

 



              
IPL-hårborttagning 
Axiller     600 kr 

Bikini      700 kr 

Underben med knä  1 200kr 

Mage     600 kr 

Rygg   2300 kr 

Haka      450 kr 

Överläpp     450 kr 
 

Taffy-Semipermanent tatuering 

Bryn, 120 min  3800 kr 

Eye-liner 90 min  2800 kr 
TAFFY är ett unikt patenterat manuellt verktyg och som tillsammans 
med TAFFY -teknik ger ett otroligt naturtroget resultat. Behandlingen 
görs med hjälp av ett manuellt verktyg som kan liknas vid en penna. En 
steril engångsnål fästs på verktyget och vi kan imitera strån utan att det 
känns som en streckkod eller för ifyllt. Detta hjälper oss att skapa en 
pigmentering efter just dina önskemål.  
 

Kroppsbehandlingar 
Spa Massage   30/60 min                    390/640 kr 
En avslappningsmassage med massagemedium som verkar naturligt 

mjukgörande för huden men även för att förstärka avslappningen. 

Endorfiner ”må-bra” hormon frisätts, vilket bidrar till välbefinnande. 

Gravidmassage   60 min  690 kr 
En avslappningsmassage med massagemedium som verkar naturligt 

mjukgörande för huden men även för att förstärka avslappningen. 

Endorfiner ”må-bra” hormon frisätts, vilket bidrar till välbefinnande. 
Extra fokus på avslappning. 

 Hot Stonemassage   60 min          690 kr 
En massage med varma lavastenar. Värmen från stenarna tillsammans 

med massagen ökar cirkulationen i kroppen. En härligt avslappnande 

och värmande behandling. 

Topp Till Tå, ca 70 min  840 kr 
Unna dig denna totalt avkopplande behandling om du behöver komma 

ner i varv. Inleds med en avslappnande helkroppsmassage och därefter 

fortsätter behandlingen med ansiktet. Du får en härlig rengöring, 

peeling, ansiktsmask och avstressande ansikts- och nackmassage. 

Behandlingen avslutas serum, ögon och ansiktskräm. 

 

Massage med Skrubb, ca 80 min 950 kr 
Inleds med fotritual därefter påbörjas en kroppsskrubb som avtvättas 

med varma handdukar.  Efter skrubb appliceras en mjukgörande 

kroppslotion. När denna verkar ges en ansiktskur. Behandlingen avslutas 

med massage. En välgörande behandling för kropp & ansikte. 

 

Magic Pot- kropp, 60 min  790 kr       

Få en fastare och slätare hud kring mage, rumpa, lår, armar med 

radiofrekvens, ledljus och vacuum. Behandlingen inleds med rengöring, 

kräm appliceras och sedan sätts behandlingen igång på valt område. 

Kurbehandling kan ske med 4–7 dagars mellanrum. Radiofrekvens 

värmer vävnaden så att en mikrocirkulation ökar vilket innebär att syre 

och näringstillförseln ökar. Kollagenet värms upp och blir spänstigare. 

För att hjälpa kroppen forsla bort slaggprodukter som finns i fettcellerna 

är det viktigt att dricka 1 liter vatten i samband med behandling.  
 

Handbehandling 

Hand-spa med paraffinbad, 60 min  490 kr         
Filning, nagelbandsvård, peeling och polering, mask, handmassage. 

Handkräm. Avslutas med paraffinbad. 

Shellack, ca 60 min  490 kr 
Filning, formning, polering, nagelbandsvård och lackning med gellack (1 
valfri kulör) i uv-lampa. Avslutas med handmassage.  

Shellackborttagning, 45 min 250 kr 
Borttagning av shellack och en minimanikyr. Priset gäller för de kunder 
som gjort shellack på mottagningen, övriga betalar 450 kr.  
 

Fotbehandling     

Spa-pedikyr, 60 min  450 kr 
Dina tånaglar och fötter görs fina. Fotbad, nagel-klipp, filning och 

nagelband tas om hand. Avslutas med lackning och en skön fot- och 

vadmassage.  

Tillval 

 Shellack, 15 min       150 kr 
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