ANSIKTSAPPARATUR

Forts. TILLVAL

Diamond dermabrasion
30 min 600 kr, 6:e gången GRATIS

Peeling AHA/PHA 30% Pris 100 kr

Hudslip som avlägsnar döda hudceller och främjar blod-cirkulationen som ökar
kollagen och elastin produktionen och ger huden fin lyster. Behandlar och
minimerar fina linjer och rynkor, ärr, acneärr, förstorade porer, komedoner, UVskador och ojämn hudton.Denna behandling bör göras i kur om 6 behandlingar
med 1-2 veckor emellan för att nå bästa resultat. I behandlingen ingår;
Rengöring, Diamond dermabrasion, mask efter hudtyp, avslutande dagkräm,
solskydd.

Stimolux LED ljusbehandling
30 min 500 kr, kur 10 ggr 3750 kr

En effektiv och skonsam behandling som fnns i två olika varianter: Rött ljus
som föryngrar trött hud och blått ljus som används vid behandling av lindrig till
svår acne.Bästa resultatet uppnås vid en kur, där du går 2 ggr/vecka i 5
veckor.I behandlingen ingår rengöring, ljusbehandling 20 min samt avslutande
produkter.

Om du har genomgått en kur med 20% peeling och känner att du vill ha en
starkare peeling i samband med din Exuviance ansiktsbehandling.

LED Ljusbehandling Pris 300 kr

Med PhotoNovas ljusbehandling erbjuder vi en intressant metod när det gäller
att föryngra huden samt behandla acne, en metod som involverar kroppens
egna celler. Ljusbehandlingen är en effektiv och skonsam behandling som
fnns i två olika varianter: Rött ljus som föryngrar trött hud och blått ljus som
används vid behandling av lindrig till svår acne. Kan läggas till i alla våra
ansiktsbehandlingar.

Diamond dermabrasion Pris 300 kr

Hudslip som avlägsnar döda hudceller och främjar blodcirkulationen som ökar
kollagen och elastin produktionen och ger huden fn lyster. Behandlar och
minimerar fna linjer och rynkor, ärr, acneärr, förstorade porer, komedoner, UVskador och ojämn hudton. Kan läggas till i alla våra ansiktsbehandlingar.

Skin Scrubber Pris 200 kr
TILLVAL (i kombination med ansiktsbehandling)
Booster Pris 100 kr

Lägg till en booster i valfri Exuviance behandling/kur. Boostern effektiviserar
behandlingen mot rynkor, acne eller ojämn pigmentering.Finns att köpa som
hemmabehandling och används då under masken som en kur. Booster som
hemmabehandling 10st behandlingar 250kr

Guldmask Pris 150 kr

Lägg till en mjukgörande antioxidantmask i valfri Exuviancebehandling.
Guldmasken jämnar ut hudens struktur och ger huden lyster. Guldmasken
innehåller en blandning av polyhydroxyacids (PHA) som är den nya
generationen frukt- och sockersyror. Tillsammans med A-C och E-vitaminer
och extrakt av grönt te ger den en intensiv anti-åldrande effekt! Passar alla
hudtyper, även känslig hud.

Ultraljudsbehandling med vibrationsvågor som effektivt avlägsnar döda
hudceller och pormaskar samt penetrerar ner serum och lotion i huden. Ger
samtidigt huden en micromassage som ökar hudens cellförnyelse.

