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ANSIKTSBEHANDLINGAR
KLASSISK 80 MIN  850:- 
En klassisk ansiktsbehandling, för Dig som vill ha en grundlig rengöring och även en skön  
avkopplande stund. Rekommenderas till nya kunder. Inledningsvis en kort ryggmassage  
därefter rengörs och peelas huden. Sedan ångas huden så orenheter kan avlägsnas och  
brynen formas. Lång ljuvlig massage och avslutningsvis lämplig mask för just Din hudtyp. 
 
KOMPAKT 60 MIN   770:- 
En enklare ansiktsbehandling där rengöring, peeling och ånga ges. Kort portömning och  
lätt massage, före avslutande mask. 
 
PORRENGÖRING 60 - 80 MIN  850:- 
För Dig med oren hy, som mest av allt behöver grundlig porrengöring. Rengöring och  
peeling före ånga och extra lång porrengöring. Lugnande sammandragande mask. 
 
ESSE PROBIOTIC SKINCARE 80 MIN  950:- 
En kraftfull ansiktsbehandling med Esse Probiotic Skincare. Vi arbetar med produkter med levande
probiotika ( goda bakterier ) som ger huden omedelbar lyster, ökad fukthalt och utslätande effekt.
Rekommenderas till alla hudtyper. Trippelrengöring, hudanalys, peeling, ånga, portömning, massage,
djupverkande ampull, ögon- och ansiktsmask och avslutande serum, ögon- och ansiktscreme. 

ESSE PROBIOTIC SKINCARE  30 - 45 MIN   650:-
Ett alternativ för dig som vill ha en kort och effektiv behandling med Esse Probiotic Skincares
djupverkande ampuller. Trippelrengöring, peeling, djupverkande ampull och massage i avslutande
mask. Denna behandling ger bäst resultat om du gör den som en kur, men kan också vara ett
alternativ till dig som vill ha en quick fix inför ett speciellt tillfälle.

FIRE & ICE 30-45 MIN  795:- 
Fire & Ice är en 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 och fina linjer. Den förbättrar acne
och påskyndar cellförnyelse. I Hollywood kallas behandlingen ” Röda mattan-behandling”
efter det omedelbara resultatet.
(i samband med ansiktsbehandling 350:-) 

CLEAR SKIN FACIAL 80 MIN  950:-
En klassisk ansiktsbehandling med iS Clinicals kraftfulla produkter.
En grundlig rengöring med peeling och ånga, innan portömning och avslappnade massage.
Rejuvenating mask avslutar behandlingen som ger en ren känsla och fantastisk lyster.
Ett bra alternativ för dig som vill ha en rejäl rengöring och samtidigt använder
iS Clinicals produkter hemma. 

 
DIAMANTSLIPNING 45 MIN  650:-

Effektiv och skonsam hudslipning som ger otroligt fin lyster, friskare, 
fräschare hud med jämnare hudstruktur och hudton. Passar alla 
hudtyper, framförallt grov, grå, glåmig och storporig hud. Rengöring, 
hudanalys, diamantslipning, och avslutande produkter ingår.
Rekommenderas som kurbehandling. Vid köp av kurkort på 5 behandlingar
fås den 6:e gratis.
(i samband med ansiktsbehandling 375:-)

MICRONEEDLING MED INNOPEN

Microneedling skapar microkanaler i huden. Kanalerna ökar hudens upptagningsförmåga av näringsämnen och 
fukt. De små mikrokanalerna orsakar också en kontrollerad skada som i sin tur startar en läkningsprocess med 
ett gynnsamt hudföryngringsresultat som följd. 
 
Microneedling rekommenderas för behandling av åldrad och spänstfattig hud, fina linjer och rynkor, stora 
porer och ärr.

Prisexempel: Ansikte, inkl kylande, lugnande och fuktgivande mask   75 MIN   1695:-
För mer alternativ se hemsidan



KROPPSBEHANDLINGAR 
 

HOT STONE MASSAGE 80 MIN  820:- 
Ge din kropp en upplevelse utöver det vanliga, genom aromadofter och massage med varma
lavastenar. Behandlingen är inspirerad från Fjärran östern och bygger på den orientaliska filosofin
där man inte bara behandlar utsidan utan också lägger stor vikt vid insidan genom bl a ginko biloba,
grönt te och ginseng. Hela kroppen masseras, även ansikte och hårbotten. 
 
HOT STONE MASSAGE 50 MIN  675:- 
Samma behandling som ovan men utan ansikts- och hårbottenmassage. 

CHOKLADINPACKNING  80 MIN     820:-
En dröm för kropp och sinne. Din kropp masseras med en chokladpeeling, som sedan duschas av.
Massage med varm chokladolja över hela kroppen innan du sveps in i värmefilt, och får en kort
ansiktsbehandling med chokladolja och chokladmask. Kakaon absorberas av huden och stimulerar
dina sinnen till välbehag samt gör din hud mjuk och len.
Obs! Undvik vita kläder i samband med denna behandling. 

VARM CHOKLADMASSAGE  50 MIN     575:-
En underbar massage med varm chokladolja som stimulerar kroppens endorfiner
och skapar välbefinnande. Ett måste för chokladälskaren.
Obs! Undvik vita kläder i samband med denna behandling

AROMA MASSAGE 80 MIN  775:- 
Lugn och avslappnande kroppsmassage med eteriska oljor som stimulerar både kropp och själ.
Välj mellan en rogivande och lugnande behandling eller en energigivande och utrensande.
Hela kroppen masseras, även ansikte och hårbotten. 
 
AROMA MASSAGE 50 MIN  520:- 
Samma behandling som ovan men utan ansikts- och hårbottenmassage.

BORTTAGNING AV GENERANDE HÅRVÄXT
 

HÅRBORTAGNING MED ALKALINE WASH
Med Alkaline Wash kan vellushår ( fjunhår) på områden som kinder och överläpp avlägsnas vid ett och samma 
tillfälle, utan att stimuleras. Håren och delar av den underliggande follikeln mjukas upp genom att det tas till 
en hög alkalisk nivå. Efter första behandlingen kommer håren växa tillbaka som normalt, men efterhand som 
behandling fortskrider kommer återväxten gå långsammare och långsammare . I vissa fall har resultaten visat 
sig bli permanenta.

ALKALINE ÖVERLÄPP ELLER HAKA                         30 MIN    450:-
ALKALINE ÖVERLÄPP + HAKA                               30 MIN    525:-
ALKALINE POLISONGER/KINDER                            45 MIN    600:-
ALKALINE ÖVERLÄPP + HAKA + POLISONGER     60 MIN   750:-
 

EPILERING (end. ansikte)                                                                                                          fr. 380:- 
 

VAXNING  
 

HELA BEN    625:- 
HALVA BEN   475:- 
BIKINI   295:- 
ÖGONBRYNSVAX   250:- 
HEL RYGG   550:- 
ARMAR   375:-
AXILLER   295:-



FÄRGNING AV FRANSAR OCH BRYN
FRANSFÄRGNING   270:- 
(i samband med ansiktsbeh. end. 220:-)  
 

FRANSFÄRGNING inkl. brynplockning   320:- 
 

FRANS OCH BRYN FÄRGNING inkl. plockning   395:- 
(i samband med ansiktsbeh. end. 320:-) 
 

BRYNFÄRGNING inkl. plockning   295:- 
(i samband med ansiktsbeh. end. 180:-) 
 

PLOCKNING AV BRYN   220:- 
 

VAXNING AV ÖGONBRYN      250:- 
(i samband med ansiktsbeh. el. färgning 75:- i tillägg) 
 

PERMANENTBÖJNING AV FRANSAR   595:- 
( inkl. färgning av fransar 815:-)
 
 

MAKE UP 
 

MAKE UP KONSULTATION 60 MIN  495:- 
För Dig personligen! Vi lägger en make up som passar dig och lär dig grunderna vad  
gäller färg och teknik. 
 
 

HÅLTAGNING 
 

ÖRONHÅLSTAGNING                                                                                                   ETT HÅL 199:-
                                                          TVÅ HÅL 349:-

MANIKYR
KLASSISK MANIKYR 45 MIN  395:-
Naglarna filas, nagelbanden rengörs. Händerna masseras. Avslutningsvis lackas naglarna.  
För lackning tillkommer 40:-, och då behåller Du lacket. 

CND SHELLAC MANIKYR  60 MIN     450:-
Vill Du ha ett lack som håller upp till två veckor utan att flagna? 
Shellac härdas i UV-lampa och ger hårda, hållbart lackade naglar.

Shellac inkl bortttagning   75 MIN     495:-
Shellac med två färger ex fransk lackning              50:- tillägg 
Shellac med stenar el applikationer               10 :-/nagel
Shellac med extra förstärkning för längre hållbarhet              50:- tillägg 

Avboka/Ändra Din tid senast dagen innan. Ej avbeställd tid debiteras 75% av behandlingspriset.

Välkommen hälsar
Anna med personal!

Anna Skinnargård Aukt. Hudterapeut,
Spec. Hudterapeut  

och innehavare av Gesällbrev,
Mästarbrev och Diatermicertifikat.

Årets företagare i Forshaga kommun 2014

för att du väljer att gå till  
en Auktoriserad Hudterapeut  
som är medlem i SHR  
(Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation).

Tack


