ANSIKTSBEHANDLINGAR

VAXNING

Exuviance behandlingar

Tar bort hårväxt temporärt, du slipper rakhyveln och otäcka skärsår. Håret
bör ha en utväxt på minst 0,5 cm till max 1,0 cm och vi rekommenderar
återbesök var 4-6:e vecka. Ett vax strykes på området och dras sedan bort
med en remsa. Hela hårstrået från hårsäcken rycks ut. Alla hår som är
tillräckligt långa följer med. Huden blir slät och hårfri direkt. Hudrodnad kan
uppstå i 1-2 dagar.

Klassisk ansiktsbehandling
90 min 700 kr

En avkopplande ansiktsbehandling efter hudtyp som är vårdande och ger din
hud näring,
lyster och motverkar orenheter. I den klassiska behandlingen ingår; rengöring,
hudanalys,
AHA-PHA peeling, ånga, porrengöring 10 min, ansiktsmassage, brynplock,
ansiktsmask samt avslutande produkter

Djuprengörande ansiktsbehandling
60 min 550 kr

En djuprengörande ansiktsbehandling som passar dig med mycket orenheter
och igentäppta porer. I den djuprengörande behandlingen ingår; rengöring,
hudanalys, AHA-PHA peeling, porrengöring 10 min, ansiktsmask samt
avslutande produkter.

Exuviance Guldbehandling
90 min 800 kr

En lyxig behandling som stramar upp, återfuktar och förbättrar hudens kvalitet
samtidigt som den motverkar hudens åldrande. Resultatet blir en fräsch hud
med fantastisk lyster. I guldbehandlingen ingår; rengöring, hudanalys, AHAPHA peeling, porrengöring 10 min, guldmask, ögonpads, booster samt
avslutande produkter.

AHA/PHA kur
30 min 20% 350 kr, 6:e gången GRATIS
30 min 30% 450 kr, 6:e gången GRATIS

En snabb och uppfräschande behandling som gör huden len och mjuk,
motverkar & minimerar rynkor, hjälper mot acne & orenheter samt ger en
klarare hy med spänst & fukt. PHA är den nya generationens AHA och passar
alla hudtyper. I behandlingen ingår; rengöring, 20% eller 30% AHA/PHA-syror
och dagkräm. Effekten av behandlingen förbereds ochunderhålls med
hemmaprodukter.
Dessa behandlingar görs med fördel i kur om 6 behandlingar med 1-2 veckor
emellan. Vid köp av en kur 6:e gången GRATIS

Det är bra att peela huden inför vaxning, då följer små korta strån med bättre
och inåtväxta strån kan lättare komma ut ur huden. Du bör ha ren hud utan
crème på det område som skall vaxas vid vax tillfället. Huden bör inte vara
irriterad eller solbränd så den ömmar. Har du väldigt torr hud kan det vara bra
att förbereda huden inför vaxningen genom att smörja och fukta upp den
dagarna innan med en bodylotion. Efter vaxningen bör du avstå från träning,
bad och solning, bodylotion, deo, duschkräm i 24 h då huden och porerna är
extra mottagliga för bakterier

Vaxning

Pris

Ben halva
Ben, hela
Ben, halva inkl bikini
Ben, hela inkl bikini
Armar, hela
Armar, halva
Bikinilinje
Axiller (armhålor)
Ö-läpp eller haka (per del)
Rygg (inkl axlar)
Bröst, herr
Mage, herr
Bröst och mage, herr

400 kr
600 kr
500 kr
750 kr
400 kr
250 kr
300 kr
250 kr
200 kr
500 kr
400 kr
250 kr
600 kr

Vi erbjuder även följande behandlingar:
Permanent hårborttagning med IPL
Hudföryngring/Kärl med IPL
Celluliter/Bodyshaping
Fraktionerad co2-laser
Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation .

