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PERMANENT  
HÅRBORTTAGNING 

Effektiv, snabb och smärtfri hårreducering

Överläpp  650 kr
Överläpp & Haka  1200 kr

Bikinilinjen  1500 kr
Brasiliansk  2000 kr
Halva ben  2000 kr
Hela Ben  4500 kr

Rygg  4000 kr
Axill /Armhåla  1300 kr
Bröst och mage  4000 kr

Magsträng  800 kr
Armar  2000 kr
Händer  800 kr
Fötter  800 kr

Ansikte 2000 kr
Enstaka strån  350 kr

SKIN REJUVENATION 
En uppstramande behandling som ger  

huden mer elasticitet, flexibilitet och lyster.

Ansikte  1800 kr
Ansikte och hals  2200 kr

Ansikte, Hals och dekolletage  3000 kr
Dekolletage  2000 kr
Handryggen  600 kr

KÄRL OCH PIGMENT 
Behandlingen får kärlen att koagulera och  
sönderdelar de överpigmenterade cellerna.

Enstaka kärl eller pigment  650 kr
Kinder  900 kr

Kinder och haka  1200 kr
Ansikte  2000 kr
Handrygg  800 kr

Dekolletage  2000 kr

IPL – CELLOX 20

BOKA ONLINE
DU KAN ENKELT BOKA BEHANDLINGAR   

OCH ÄNDRA DINA BOKNINGAR VIA HEMSIDAN. 

www.sundhudvard.se



ANSIKTSBEHANDLINGAR
Vi specialanpassar våra behandlingar efter  

varje kunds behov och gör alltid en hudanalys. 
Vi utför behandlingar med Exuviance produkter. 

HELSUND 
Det som ingår är Sund klassisk ansikts behandling  

och ryggmassage 25 min.
90 min / 950 kr

SUND LYX
Rengöring, hudanalys, AHA-PHA peeling, portömn-
ing, korrigering av bryn, ansikts- och skalpmassage, 

handmassage, mask, eftervårdande produkter  
anpassade efter din hudtyp.

80 min / 790 kr

SUND KLASSISK
Rengöring, hudanalys, AHA-PHA peeling, portömn-
ing, ansiktsmassage, mask, eftervårdande produkter 

anpassade efter din hudtyp.
60 min / 645 kr

SUND EXPRESS
Rengöring, hudanalys, AHA-PHA peeling, mask,  

eftervårdande produkter anpassade efter  
din hudtyp.

30 min / 495 kr

AHA–PHA KUR
Rengöring, hudanalys, AHA-PHA peeling, efter-
vårdande produkter anpassade efter din hudtyp.

 20 min / 390 kr
Motverkar akne, ärr, oönskad pigmentering, torr 
hud och minimerar rynkor. Huden får mer lyster, 

klarare hudton och en jämnare struktur. 6-10 behan-
dlingar med 1-2 veckors mellanrum rekommenderas.

FRANSAR & BRYN
*i samband med ansiktsbehandling rabatteras priserna.

Färgning av fransar och bryn, inkl.  
korrigering av bryn  

350 kr / *250 kr
Färgning av fransar  

250 kr / *150 kr
Färgning av bryn  

inkl. korrigering av bryn 
250 kr / *150 kr

Korrigering / vaxning av bryn  
200 kr / *100 kr

MASSAGE
Klassisk massage för både kropp och själ.  

Ökar blodcirkulationen och minskar  
spända muskler.

SUND MASSAGE
Välj mellan djupgående muskelmassage  

eller avslappnande massage
40 min / 525 kr 
60 min / 650 kr
80 min / 775 kr

BAMBUMASSAGE
Bambumassagen är en djupgående massage som 
både stretchar ut och mjukar upp muskulaturen 
på samma gång.  Effektiv på de som tränar my-
cket men samtidigt en skön behandling som har 

en utrensande effekt på hela kroppen. 
Helkropp 60 min / 680 kr

VAXNING 
*i samband med andra vaxbehandlingar  

rabatteras priserna.
Brasiliansk Vaxning 499 kr

Hela ben + Brasiliansk  875 kr
Halva ben + Brasiliansk 775 kr

Bikinilinje  299 kr
Hela ben  475 kr

Halva ben  375 kr 
Halva ben + bikinilinje  550 kr
Hela ben + bikinilinje  650 kr

Armhålor  300 / *150 kr
Armar  375 kr

Rygg eller bröst  380 kr
Rygg och bröst  625 kr

Ansikte  350 kr
Överläpp el. haka  200 kr / *150 kr
Överläpp + haka  275 kr / *200 kr

VI FINNS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM!
UPPDATERINGAR, ERBJUDANDE, KUNDINFO

ÖVRIGA BEHANDLINGAR
ÖGONBEHANDLING

En lyxig behandling som ger nytt liv åt ögonen.
Färgning av fransar och bryn, korrigering av 
bryn. Dränerande ögonmassage, ögonmask, 

efter vårdande produkter anpassade  
efter ögonen. 
40 min / 490 kr

RYGGBEHANDLING
En djuprengörande och återfuktande  

behandling speciellt bra mot acne. 
Rengöring, AHA-PHA peeling, portömning, 

massage, mask, eftervårdande produkter. 
60 min / 645 kr

HAND/FOTINPACKNING
Mjukgörande, återfuktande 

inpackning för händer eller fötter. 
200 kr

HUDSLIPNING MICRODERMABRASION

Diamantslipning som exfolierar och motverkar 
pigmentförändringar och ojämnheter i huden.
Rengöring, hudanalys, diamantslip, peeling, 
mask, eftervårdande produkter anpassade  

efter din hudtyp. 
45 min / 780 kr

ZAPPER
En mycket effektiv metod för att avlägsna skin-
tags, fibromer, åldersvårtor, vårtor, cherryspots 

och andra icke maligna hudutväxter.
20 min / 320 kr


