FRANS & BRYN

Synchroline behandlingar

Att färga fransarna ramar in och framhäver dina ögon. Nyanserna är många
och går från intensivt svart till brun. Färgen sitter kvar ca 4-6 veckor.
Ett välformat ögonbryn lyfter ögat och kan i många fall göra ett litet underverk.
Vill du färga brynen så blandar vi till rätt nyans för just dig. Fräscha upp dina
ögonfransar och ögonbryn så får du rabatt i samband med en
ansiktsbehandling. Brynfärgen sitter kvar ca 3-5 veckor.
Färgning Frans-och bryn

Separat behandling:

I samband med A-beh.
Pris 290 kr

Ansiktsbehandling Acne eller Rosacea
60 min 650 kr

En ansiktsbehandling med produkter anpassade för acne eller rosacea. En
riktigt djuprengörande behandling för acnehud och en effektiv men
skonsam behandling för rosaceahud. I denna behandlingen ingår;
rengöring, ansiktsvatten, hudanalys, enzympeeling, ånga, porrengöring 10
min, ansiktsmask samt avslutande produkter.

Avancerad ansiktsbehandling
60 min 1300 kr

Frans- och bryn inkl plock
Tid 30 min

Pris 390 kr

Endast fransar
Tid 20 min

Pris 250 kr

Pris 150 kr

Endast bryn
Tid 15 min

Pris 250 kr

Pris 150 kr

Din hud rengörs in i minsta por och får sedan en individuellt anpassad peel
som på minimal tid levererar tydliga resultat. Behandlingen utförs med
SYNCHROLINE® Medicinsk hudvård och ENERPEEL® kemsiska peels. I
Avancerad ansiktsbehandling ingår; rengöring, hudanalys, ansiktsvatten,
enzympeeling, ånga, porrengöring, ENERPEEL® kemisk peeling, Coolmask
alt. Terproline inpackning samt avslutande kräm.

Brynfärgning inkl plock
Tid 20 min

Pris 290 kr

Pris 190 kr

KEMISK PEELING

Formning av bryn
Tid 20 min

Pris 190 kr

Pris 100 kr

ENERPEEL® Kemisk Peeling
30 min fr 950:-/beh, 6:e gången GRATIS

ENERPEEL® är CE-märkta medicintekniskt klassade behandlingar för en
rad olika medicinska hudtillstånd enligt nedan. Enerpeel® är vår
”problemlösare” med effektiva och långtidsverkande resultat. För
korrigering görs behandlingarna i kur (vanligen 4-6 behandlingar) eller som
enstaka behandling för optimal hudförnyelse.

•ENERPEEL® Acne/Fet/Oren hy - 950 kr/beh
•ENERPEEL® Rosacea/Reaktiv/Känslig hy 950 kr/beh
•ENERPEEL® Pigmenteringar/Solskador 1200 kr/beh
•ENERPEEL® Anti-age/Fukt 1200 kr/beh

