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Pedikyr 60 min    600:-     
Vårdande fotbad, klippning och filning av
naglar och förhårdnader, nagelbandsvård  
och fotmassage, samt lackning av naglarna.

Manikyr 60 min 600:- 
Filning av naglar, rengöring av nagelband, 
mjukgörande inpackning och stärkande 
handmassage samt lackning av naglar.

Paraffinbad 400:-  
För händer eller fötter. Verksamt mot   
reumatisk  värk, torr hud och hudsprickor.

Med manikyr- eller pedikyrbehandling   300:-

Händer och Fötter

Vaxning 
Hela benen     600:-  
Halva benen   400:-
Bikinilinjen    300:-
Armhålorna       300:-

 20 min  500:-

30 min 600:-

Release  Peeling är en kemisk behandlingsmetod 
som smälter tunna, fjuniga hårstrån och ger 
omedelbart synlig resultat. 

Pris beroende på behandlingsområdets storlek. 

Hårborttagning

Beatrix Schwabli
Auktoriserad hudterapeut

Medlem i Sveriges hudterapeuters riksförbund

500:-

 795:-

Lymfdränage  30 min
Rensar bort slaggprodukter och ökar lymfcirku-
lationen. Påskyndar läkning av skadad vävnad,  
hjälper mot ödem och vidgade blodkärl. 

Hudslipning  45 min

eller microdermabrasion motsvarar 5 AHA be-   
handlingar, en kraftfull peeling. Tar bort döda  
hudceller, torrhetsrynkor, ärr, pigmentfläckar 

Micropen        
En behandling med anmärkningsvärda resultat!  
Reducerar rynkor, acne ärr, ger jämnare hudton. 
Ger fastare hud och ökad collagenproduktion. 

Övrigt

Ge bort en upplevelse 
utöver det vanliga, med ett presentkort på någon

 av våra behandlingar eller produkter!

Rygg från

Epilering  
Permanent hårborttagning.

Release Peeling

350:-

Hela ansiktet

Laser
Light Sheer Diod Laser är en av väridens 
mest avancerade hårborttagnings-metoder och 
specialdesignad för att avlägsna oönskad mörkare 
hårväxt snabbt, mindre smärtsamt, och ojämförligt 
mer effektivt än traditionella metoder.

 
 

2 100:-  
Haka och överläpp 1 200:-
Haka eller överläpp 900:-
Hel rygg 3 700:-
Hela arm 2 900:-
Arm över eller under 1 700:-  
Armhålor 1 100:-
Hela ben 5 800:-
Halva ben 2 900:-
Bikinilinje från 1 200:-

1600:-



   550:-

650:-

 995:-

995:-

1295:-

795:-Radiofrekvens, RF 30 min
Stimulerar hudens kollagenproduktion. 
Motverkar slapphet och förlorad volym. 
Utförs med fördel som kurbehandling 
för mer långvarig resultat.
Som tillägg till ansiktsbehandling        15 min        350:-

Kroppspeeling 45 min    650:-
Tar bort döda hudceller och ökar hudens fuktnivå.  
Gör huden mjuk och ger den lyster och jämn färg. 
Perfekt inför solsemestern och solariet!

Kroppspeeling 
med fuktinpackning 60 min 950:-
Med kroppspeeling som ovan samt en 
stärkande  inpackning som förebygger
hudens åldrande och återställer fuktbalansen.

Regndroppsterapi 60 min         900:-
En härlig, väldoftande och rogivande behand-
ling som rensar kroppen, stärker immunförsvaret, 
nervsystemet och ryggraden. Doften från oljorna 
påverkar även sinnet och känslorna. Genom 
att slappna av hjälper du kroppen att 
upphäva effekterna av stress. 

Avslappnande massage
Halvkropp 30 min 400:-

45 min 500:-
Helkropp   60 min 750:-
Härligt välgörande massage som ökar 
cirkulationen och mjukar upp trötta och 
spända muskler.

Spikmatta och massage
30 minuter (10+20 min) 450:-
45 minuter (15+30 min) 550:-
Akupressurbehandling på spikmattan med skön 
ansiktsmassage under de första 10 minuterna,  
avslappnande ryggmassage resten av tiden. 

Hotstonemassage 
60 min   850:-
30 min   550:-
Avslappnande och underbart skön 
helkroppsmassage med varma 
släta lavastenar. En annorlunda 
upplevelse som ger en känsla 
av ökad energi.

1395:-

 1100:- 

895:-

1300:- 

1200:-

Guldkant på tillvaron 90 min
En skön behandling för ansikte, händer och fötter. 
Ansiktet får rengöring, peeling, massage samt 
mask och avslutande crème. Händerna får 
en välgörande peeling och massage.  Fötterna 
behandlas med scrub, fotmask och massage. 

MaxRelax 90 min
Avslappnande massage av rygg och nacke 
tillsammans med den klassiska ansiktsbehand-
lingen.

Harmoni  60 min
En härlig cirkulationsökande kroppspeeling som 
avslutas med avslappnande massage av rygg, 
nacke, och skalp.

Sjunde Himlen 120 min
Två timmar lång skön lyxbehandling med
både den klassiska ansiktsbehandlingen och        
pedikyr.

Lerinpackning 60 min
Varm lera appliceras över hela kroppen och 
ger en fuktgivande, dränerande och uppstra-
mande effekt. Efter duschning får kroppen en 
energigivande massage med skön bodylotion. 
Ansiktet behandlas med rengöring, massage, 
mask och en avslutande crème. 

Hud- och kroppsvårdande behandlingar för både honom och henne

Ansiktsbehandlingar

Ansikts- & kroppsbehandlingar

KroppsbehandlingarÖgonfransar och ögonbryn
Färgning av fransar samt färgning
och formning av bryn    350:-

I samband med ansiktsbehandling       250:-
Formning av bryn
och färgning av fransar eller bryn        200:-

Fransfärgning       200:-

Brynfärgning 175:-

Formning av bryn 175:-

                          750:-

MiniRelax 30 min 
Skön, uppfräschande behandling med 
rengöring, peeling, kort massage, mask
och avslutande crème.

Lätt, inklusive hudanalys 45 min
Avslappnande och rengörande behandling. 
Rengöring, peeling, lätt portömning, lätt            
massage, mask och avslutande crème.

Klassisk, inklusive hudanalys  60 min
Djuprengörande behandling. Rengöring, 
peeling,  portömning, lång skön massage, 
mask och avslutande crème.

Lyx, inklusive hudanalys 80 min  
För dig som önskar det allra bästa! Rengöring, 
peeling, portömning, serumbehandling, lång 
skön massage eller lymfdränage, mask och     
avslutande crème.

Fire & Ice Behandling ca 45 min
Exklusiv behandling som levererar synliga och 
långsiktiga förbättringar i hudens struktur och 
utseende. En fruktsyrabehandling som rengör 
på djupet och rekommenderas till personer 
med hyperpigmentering, fina linjer, acne, 
synliga ärr. Prova du också den populära “röda 
mattan-behandlingen”, Hollywood-kändisarnas 
favorit! Synligt och kännbart resultat efter första 
behandlingen!
Som komplett ansiktsbehandling med 
portömning




