Hot stone massage 50 min ................................................675:En otroligt avslappnande och effektiv behandling för kropp
och själ. Helkroppsmassage med varma lavastenar ger en
avkopplande och lugnande effekt, spänningar/muskelvärk
minskar och blodcirkulationen ökar.
Topp Till Tå behandling 90 min.........................................825:Den svåråtkomliga ryggen får en peeling som exfolierar,
vårdar och gör huden mjuk. Därefter görs en lätt
ryggmassage samt en ryggmask. Ben och fötter får en
peeling och en skön effektiv inpackning. Under
verkningstiden utförs en lätt ansiktsbehandling med en
avslappnande ansikts/decoltdecolletage massage.

Behandlingar
och Priser

HAND OCH FOTBEHANDLINGAR
Hand och Armbehandling 50 min .....................................495:Händer och armar får en skön peeling som exfolierar milt och
skonsamt. Därefter görs en effektiv fukt och näringsinpackning för händerna och armarna med varma omslag.
Under verkningstiden får du en avslappnande massage i
ansiktet samt axlar och decolletaget. Behandlingen avslutas
med en rogivande hand och arm massage.
Mjuka foten 40 min ............................................................ 450:En härligt avstressande och mysig fotbehandling. Fötterna
samt underbenen peelas, därefter görs en fotinpackning
som gör fötterna mjuka och lena. Varma omslag läggs runt
fötterna. Under inpackningens verkningstid görs en
avslappnande ansiktsmassage. Behandlingen avslutas
med fot och underbensmassage.

ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Stängt
10 - 17.30
10 - 17.30
10 - 17.30
10 - 17.30
Endast öppet vid överenskommelse

Stängt

Avbokningar senare än 24 timmar före
behandlingstillfället debiteras med 100%.

Boel Konnéus
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ANSIKTSBEHANDLINGAR
Ansiktsbehandling Quick 40 min........................................525:En lätt uppfräschning för dig som inte behöver portömning.
Rengöring, peeling, kort massage, mask och creme.
Ansiktsbehandling Klassisk 60 min ..................................625:En härlig stunds avkoppling förenad med ﬁna resultat.
Anpassas efter din huds behov. Rengöring, peeling, ånga,
portömning, massage (ansikte och decolletage), mask, cream.
Ansiktsbehandling för känslig hud 60 min.........................650:En fantastisk behandling för dig som har känslig hud,
ytliga blodkärl eller rosacea. Den lugnar, reparerar, stärker
huden och dämpar rodnader (ingen portömning).
Ansiktsbehandling + ögon & mun 70 min ........................ 875:Som klassisk ansiktsbehandling samt med en extra aktiv
behandling för det ömtåliga ögon & läppområdet.
Antiage Lyx 75 min ............................................................. 990:Lyftande och åtstramande antiage behandling. Idealisk
för alla med rynkor och slapp hud. Ger resultat efter första
behandlingen. Rengöring, peel booster, syrapensling,
serum, lyxmask, ansikts- och hand massage, cream.
Djuprengöring 60 min ..........................................................625:En behandling speciellt för oren hud där man koncentrerar
sig på portömning. Rengöring, peeling, ånga, längre
portömning, djuprengörande mask och avslutande cream.

Syrabehandling-Primaluce AHA / PHA 30 min................... 395:Utförs som en kur på 6-8 behandlingar 1ggr/vecka eller
som en uppfräschande kur när du behöver det.
Rengöring, AHA/PHA syrapensling, serum och cream.

MICRODERMABRASION

Lätt hudslipning med ultraljud 50 min................................795:Med ånga och portömning...................................................895:En effektiv ansiktsbehandling som reducerar rynkor och
fina linjer, ytliga pigment, orenheter samt tar bort döda
hudceller och ökar hudens cellförnyelse. Mycket effektiv
på en torr hud. Rengöring, prepping, hudslipning, ultraljud
med serum och eftervårdande produkter.

TILLVAL I ANSIKTSBEHANDLING
Ögon och läppbehandling med Caviar/Retinol .......... ......... 250:AHA syra och C- vitamin......................................................180:Lätt dagsmakeup................................................................. 200:Hand/Armbehandling med peeling och massage ............ 150:Ansiktsmassage ...................................................................100:Ryggmassage 15 min...........................................................150:-

FRANSAR OCH BRYN

Ansiktsbehandling Extra 90 min ....................................... 775:Klassisk ansiktsbehandling, rygg, hand och underarmsmassage.
Ansiktsbehandling Extra Lyx 120 min .............................. 925:Ryggmassage, rengöring, frans och brynfärg, brynplock,
peeling, ånga, porrengöring, lång massage (ansikte, axlar och
decolletage), hand och underarmsmassage, mask, cream.

Färgning av fransar och bryn inklusive brynplock
(i ansiktsbehandling 300:-) ..................................................... 350:Fransfärgning och brynplock (i ansiktsbehandling 250:-) 300:Brynfärg och brynplock (i ansiktsbehandling 250:-) ........... 300:Frans eller brynfärgning ..................................................... 200:Brynplock ............................................................................. 200:-

Lifting Code antiage ansiktsbehandling 60 min ............. 760:Aktiv och lyxig antiage-behandling som fyller ut rynkor och
linjer effektivt. Passar alla hudtyper som är i behov av ökad
fasthet och elasticitet. Återfuktar huden maximalt och ger
den lyster och spänst. Rengöring, peeling, aktivt fuktgivande
och utfyllande serum, massage, specialmask och cream.

ANSIKTSVAXNING

Ögon och munbehandling 40 min .................................... 450:En aktiv behandling för området runt ögonen och munnen.
Rynkor och linjer minskar, fastheten ökar och påsar dämpas.
Rengöring, ögon och munmask, lätt ansiktsmassage med
stimulerande A-vitamin, dagcream.
Pigga ögon 60 min ............................................................ 695:Samma behandling som ovan samt färgning av fransar och
bryn inklusive brynplock.
Hudhälsan Deluxe 120 min ...............................................1150:En riktigt lyxig behandling när du vill unna dig något extra.
Ryggmassage med varm aromaolja, ansiktsrengöring, varma
handdukar, peeling, ånga, portömning, brynplock, lång
massage-ansikte, nacke, axlar och hårbotten, ansiktsmask,
aktiv behandling kring ögon och läppområdet inklusive
retinoldroppe, ögon-ansiktscream, vårdande foundation samt
massage och peeling på armar och händer.
DE OX-C vitaminbehandling 70 min ...................................795:En energirik c-vitaminbehandling som ger elasticitet,fasthet,
lyster, skydd och återfuktning. Passar alla hudtyper.
Rengöring, peeling, massage i ansiktet/decolletage med
c-vitaminampull, algmask och ljuvlig hand och arm massage
samt avslutande produkter
Syrabehandling-Primaluce AHA / PHA 70 min .................. 695:En behandling baserade på AHA/PHA syror som ger en
intensivare exfoliering. Verkar på flera olika hudtillstånd som
tex rynkor/linjer, acne, solskadad eller fuktfattig hud.
Rengöring, AHA/PHA - syrapensling, serum, ånga,
portömning, massage, mask och cream.

Överläpp och haka .............................................................. 200:Överläpp ............................................................................... 150:Haka ...................................................................................... 150:-

KROPPSBEHANDLINGAR

Kroppsskrubb 40 min .......................................................... 550:Hela kroppen får en peeling som avlägsnar döda hudceller och
stimulerar blodcirkulationen. Huden blir mjuk och len och får en
ny fräsch lyster. Behandlingen avslutas med en fuktgivande
body-lotion. Lätt massage ingår.
Spamassage 30 min / 50 min ................................... 495:- / 595:En underbart avstressande och lugnande lätt massage med
varm aromaolja. Perfekt för dig som är uppe i varv.
Aromainpackning 75 min ..................................................... 750:Behandlingen börjar med en helkroppsskrubb. Därefter görs en
inpackning med ett effektivt serum som ger huden fukt och
näring samt inre avslappning. Under inpackningen görs en
ansiktsrengöring, ansiktsmassage och avslutande creme. Hela
behandlingen avslutas med en lätt massage och bodylotion.
Sjunde Himlen 120 min .........................................................925:Den optimala behandlingen för dig som vill unna dig något
extra. Behandlingen inleds med en avslappnande avstressande
spa-massage med varm aromaolja. Därefter görs en klassisk
ansikts-behandling med brynplock som sedan följs av en
behaglig ansikts och hårbottenmassage. Avslutningsvis läggs
en ansiktsmask som passar just din hudtyp.
Ansikts och Fotbehandling 90 min......................................825:Här fokuseras ansikte och fötter. Behandlingen börjar med att
ansiktet rengörs och peelas. Därefter masseras ansiktet,
axlarna samt decolletaget. Mask efter hudtyp appliceras. Under
maskens verkningstid får fötterna peeling och inpackning.
Behandlingen avslutas med en avkopplande fot och
underbensmassage.

