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

AGE smart, Daytime radiance. En snabb behandling
för trött och glåmig hud. AGE smart Skin Perfect
Primer. En lysterbehandling för jämnare ytstruktur.

•

AGE smart eye rescue. Återställer trött, rynkig o
svullen hud kring ögonen.

•

Ultra calming eye relief. Fuktgivande, svalkande och
svullnads- dämpande behandling.

•

Ultra calming skin soothing tratment. Lugnande o
fuktgivande behandling för känslig hud.

•

Lokal portömning. Portömning på ett mindre
problemområde.

Ansiktsbehandling

20 minuter

295:-

90 minuter

850:-

60 minuter

750:-

60 minuter

790:-

30 minuter

395:-

45 minuter

795:-

Rengöring, peeling, portömning, formning av bryn, ansiktsmassage,
mask och fuktkräm. Ingår hand eller décolletage massage.
Ansiktsbehandling
Rengöring, peeling, portömning, formning av bryn, mask och
fuktkräm.
Age smart behandling
En behandling som förebygger och reducerar tecken på för tidigt
hudåldrande (rynkor, pigmentrubbningar och solskador).
Huden ser genast jämnare och slätare ut.
Ansiktsbehandling
Rengöring, peeling, mask och fuktkräm.

NYHET! Ion- active power behandling

En mycket effektiv behandling med den senaste
behandlingstekniken. Kraftfulla produkter som är djuprengörande,
pigmentutjämnande, ger spänst till huden och har en bra
återfuktning. För bästa resultatet rekommenderas en hel
kurbehandling.
AHA peeling

40 minuter

450:-

För mogen och solskadad hud alternativt för acne och oren hy.
AHA- kur om sex behandlingar (en behandling gratis)
Frans och brynfärg inkl. plock av bryn

2250:40 minuter

360:-

Vid ansiktsbehandling kostar frans och brynfärg

300:-

Fransfärgning inkl. plock av bryn

290:-

Brynfärgning inkl. plock av bryn

290:-

Plock av bryn

190:-

Frans eller brynfärgning

200:-

Ansiktsmassage

40 minuter

450:-

Ryggmassage

30 minuter

370:-

Helkroppsmassage

60 minuter

590:-

Rengöring, ansiktsmassage, mask och fuktkräm.

Vaxning hela ben inkl. bikini

590:-

Halva ben

390:-

Halva ben inkl. bikini

470:-

Bikini

270:-

Armar

250:-

Armhålor

250:-

Bikini och armhålor

400:-

Brasiliansk vaxning

570:-

Överläpp

180:-

Haka

180:-

Både haka och överläpp

290:-

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

Dagsmakeup

350:-

Kvällsmakeup

450:-

Makeup konsultation

550:-

(Fri konsultation vid köp av minst två produkter)
Bröllopsmakeup inkl. konsultation

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 lunchstängt 12.00- 13.00
Övriga tider enligt överenskommelse.
Hudstylisten c/o Mjölby
Kungsvägen 63A
595 41 MJÖLBY
0142- 805 00 och 800 00 (Studio hairart)
070-245 24 98
www.hudstylisten.se
email: hudstylisten@hotmail.com

750:-

