
Ansiktsbehandlingar
Dermalogica´s grundliga ansiktsbehandlingar är en unik upplevelse! 
Din hud står i fokus och Du får en skräddarsydd behandling efter 
utförd Face mappingsm , en noggrann kartläggning av Din hud.

NYHET!
Pro Power Peel!  
Dermalogicas kraftfullaste kemiska peeling som behandlar linjer, 
rynkor och pigmenteringar. Behandlar även fet problemhy, dämpar 
talgproduktion och förbättrar hudens struktur. Rekommenderar 
kurbehandling tre till sex gånger för maximalt resultat, det senare vid
pigmenteringar.

Pro Power Peel behandling 30 min 700:-

Pro Power Peel behandling 60 min 1200:-
Denna behandling inkluderar hals och decoltage, nacke o 
axelmassage samt mask.

Ansiktsbehandling 90 minuter 875:-
Rengöring, peeling, portömning, formning av bryn, ansiktsmassage, 
mask och fuktkräm.  Ingår hand eller décolletage massage.

Ansiktsbehandling 60 minuter 775:-
Rengöring, peeling, portömning, formning av bryn, mask och 
fuktkräm.

Age smart behandling 60 minuter 1095:-
En behandling som förebygger och reducerar tecken på för tidigt 
hudåldrande (rynkor, pigmentrubbningar och solskador). Huden ser 
genast jämnare och slätare ut.

Ansiktsbehandling 30 minuter 475:-
Rengöring, peeling, mask och fuktkräm.

Frans och brynfärg inkl. plock av bryn  40 minuter 360:-
Vid ansiktsbehandling kostar frans och brynfärg  300:-

Fransfärgning inkl. plock av bryn 290:-

Brynfärgning inkl. plock av bryn 290:-

Plock av bryn 200:-

Frans eller brynfärgning 200:-



Ansiktsmassage 40 minuter 475:-
Rengöring, ansiktsmassage, mask och fuktkräm.

Ryggmassage 30 minuter 400:-

Helkroppsmassage 60 minuter 590:-

Vaxning hela ben inkl. bikini 590:-

Halva ben 390:-

Halva ben inkl. bikini 490:-

Bikini 270:-

Armar 250:-

Armhålor 250:-

Bikini och armhålor 400:-

Brasiliansk vaxning 590:-

Överläpp 180:-

Haka 180:-

Både haka och överläpp 290:-

Jane iredale make up
Mineralsmink som inte täpper till eller torkar ut huden. Ger färg, 
lyster och fukt till huden. 

Dagsmakeup 350:-

Kvällsmakeup 450:-

Bröllopsmakeup inkl. konsultation 750:-

Öppettider: Måndag  stängt.

Tisdag      10.00- 17.30
Onsdag    10.00- 18.00
Torsdag    10.00 -18.00
Fredag      10.00- 18.00
Lördag      10.00- 13.00
Söndag     stängt
Vardagar lunch- stängt 12.00- 13.00
Övriga tider enligt överenskommelse.


