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Exuviance ansiktsbehandling ”compact” – 60 min

745 kr

Inkl. hudanalys, rengöring, peeling, portömning, massage, akupressur och ansiktsmask.
Avslutas med passande dagkräm. Beroende av behov läggs fokus på portömning eller massage.
Behandlingen rekommenderas vid acnebesvär

Exuviance Klassisk ansiktsbehandling – 75 min

895 kr

Inkl. rengöring, hudanalys, peeling med AHA-syror, porrengöring, brynplockning,
massage, akupressur, ansiktsmask och hand- & dekolletagemassage samt avslutande kräm.
Tillägg för ögonmask – 60 kr
Tillägg för guldmask – 150 kr

Esse lyx ansiktsbehandling – 80 min

995 kr

Ansiktsapparatur (NBE3000) ”Deluxe extra” inkl Excellence serum

Behandlingen startar med en rengöring och enzympeeling innan själva microneedlingen påbörjas.
Efter läggs en lugnande mask och avslutningsvis en serum och en vårdande kräm för just din hudtyp.
Produkterna i behandlingen är från CliniCare.

2195 kr
1295 kr

Microneedling - kurpaket - 4 x 60 min

1595 kr

Excellence serum behandling med tre specialutvecklade serum som ger maximalt resultat.
Hög koncentration av aktiva ämnen i serumen ger en kraftfull reducering av ålderstecken
och bromsar hudens åldrande. Upp till tre gånger mer effektivt. Brynplock ingår ej i denna behandling.

NBE 3000 - "Deluxe" kurpaket 5 x 90 min - Serie om 5 behandlingar

5995 kr

för bästa resultat.
(Peeling och ansiktsmask ingår i första och sista behandlingen)

CryoAlfa – Kryoterapi, fläckborttagning – ca 30 min

fr 700 kr

Peelingbehandling PRX-T33, Anti-ageing – ca 30 min

6795 kr

Vaxning:

Hela ben
Halva ben
Bikinilinje eller armhåla
Ögonbryn, överläpp eller haka
Rygg eller bröst (max 30 min)
Klassisk SPA massage – 60 min

645 kr
400 kr
295 kr
175 kr
390 kr
775 kr

En lättare, avslappnande helkroppsmassage

400 kr

Avslappnande rygg- och nackmassage

Vaxning, Epiladerm
Vaxning + två olika enzymer som går ner i hårsäcken och dödar det protein som gör
Att håret växer.

Överläpp + haka
Bikinilinje

fr 1995 kr

Antiage-behandling som återskapar hudens fyllighet och volym samt motverkar hudens åldrandeprocess. En substans innehållande tre
olika ämnen masseras in i huden och påskyndar cellförnyelsen och på det sättet ger stramare och yngre hud.

PRX-T33 - kurbehandling 4x30 min

1895 kr

En serie om 4 behandlingar för bästa resultat. Mellan behandlingarna bör det gå 4-6 veckor.

Rygg- och nackmassage – 30 min

CryAlfan är en noggrann behandling som arbetar med dikväveoxid för att frysa
pigment och hudfläckar. Endast 1-3 behandlingar brukar krävas för att nå önskat
resultat beroende på storlek och djup av behandlingsområdet. Priset beror på
hur fläcken ser ut och vad det är. Konsultation kring pris utförs innan behandling.

fr 800 kr

Hårborttagning, anti age-behandling mm, med hjälp av Intensivt Pulsat Ljus

Microneedling nålbehandling Dermapen 4- ca 60 min

En exklusiv behandling som inleds med en uppfräschande och vårdande ansiktsrengöring
samt en mjuk men effektiv peeling. Därefter genomförs behandling med NBE. Behandlingen
avslutas med en härlig peel-off mask som återfuktar och ger huden näring (tre olika varianter).

6000 kr

Behandlingen utförs av Filippa från FAB Sthlm

490 kr

Behandling som gör nytta vid acnebesvär.
Inkl. rengöring, AHA-peeling och avslutande dagkräm.

Exuviance peelingbehandling 5 ggr – Serie om 5 behandlingar för bästa resultat
Ansiktsapparatur (NBE3000) ”Deluxe” – ca 90 min

Semi 3D Micropigmentering - hela ögonbryn
IPL Powerlite600® - olika behandlingar

995 kr

Ansiktsbehandling med inledande ryggmassage som gör dig avslappnad inför den klassiska ansiktsbeh..

Exuviance AHA peelingbehandling + booster – 40 min

450 kr
350 kr
375 kr
375 kr
250 kr

(Frans alt brynfärgning i samband med behandling - 150 kr extra på behandlingspriset.)

Ansiktsbehandling likt en klassisk, inkl lyxig ögonmask.

Exuviance Lyxig ansiktsbehandling – 80 min

Frans och brynfärgning inkl. brynplock/vaxning
Färgning av fransar
Färgning av fransar & plockning av bryn
Färgning av ögonbryn inkl plock/vaxning
Plockning/ansning av ögonbryn

6000 kr

Make up-konsultation – 30 min

580kr
680 kr
350 kr

(vid köp av minst 3 produkter återfås beloppet)

Brud make up (på salongen)
Inkl prov make up

900 kr

(ev resekostnader tillkommer)

Combinal - Eyelash lift inkl. färgning

695 kr

En behandling där dina egna fransar stärks, ett naturligt alternativ för dig
som inte vill göra fransförlängning. Dina fransar får ett fint lyft och ser längre ut.
Hållbarheten beror på den egna franstillväxten, normalt 4-6 veckor.
Avbeställning av bokad tid måste ske senast 24 timmar innan den bokade tiden via telefon: 0143-121 86 alt 070-266 95 59.
Vid avbokning senare än 24 timmar innan debiteras tiden enligt ordinarie taxa.

