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perManent  
HÅrBorttaGninG

Överläpp 650 kr
Överläpp & Haka 1200 kr

Bikinilinjen 1500 kr
Brasiliansk 2200 kr
Underben 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

Enstaka strån 350 kr

skin reJuVenation
Ansikte 1800 kr

Ansikte och hals 2200 kr
Ansikte, Hals och dekolletage 3000 kr

Dekolletage 2000 kr
Handryggen 600 kr

kÄrl oCH piGMent
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
Effektiv, snabb och smärtfri hårreducering.



ansiktsBeHandlinGar
sund de luXe

Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, djuprensning, 
korrigering av bryn, ansikts- och skalpmassage, 
Exuviance Guldmask, handmassage, dagcreme.

80 min / 750 kr

Helsund 
Det som ingår är Sund Classic  

och en 25 minuters ryggmassage
90 min / 950 kr

sund ClassiC
Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, djuprensning, 

ansikts-massage, mask, dagcreme.
60 min / 625 kr

sund BasiC
Ansiktstvätt, ansiktsmassage, mask, dagcreme.

30 min / 375 kr

aHa–pHa kur
Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, serum, 

dagcreme. 
ca. 20 min / 350 kr

Motverkar akne, ärr, oönskad pigmentering, 
torr hud och minimerar rynkor. Huden får mer 
lyster, klarare hudton och en jämnare struktur. 
6-10 behandlingar med 1-2 veckors mellanrum 

rekommenderas! (6:e behandlingen gratis)

koMpleMent till  
ansiktsBeHandlinG

eXuVianCe  
GuldMask

En unik mask med antioxidanter som tillför 
huden maximalt med fukt och förebygger  
rynkor, utjämnar hudens struktur samt  

skapar liv i trött och stressad hud.
100 kr

eXuVianCe  
öGonMask

Eye Treatment Pads som minimerar rynkor, 
fina linjer och tillför extra fukt.

80kr

Booster
Förstärker syrans efffekt  

(se även AHA–PHA KUR).
50kr

Hand/fotinpaCkninG
Rengörande och mjukgörande  

inpackning för händer eller fötter. 
150kr 

fransar & BrYn
*i samband med ansiktsbehandling rabatteras priserna.

Färgning av fransar och bryn, inkl.  
korrigering av bryn  

330 kr / *200 kr
Färgning av fransar  

200 kr / *100 kr
Färgning av bryn  

inkl. korrigering av bryn 
200 kr / *100 kr

Korrigering / vaxning av bryn  
150 kr / *50 kr

MassaGe
Svensk klassisk massage för både kropp och själ. 

Ökar blodcirkulationen och minskar  
spända muskler.

sund MassaGe
Välj mellan djupgående muskelmassage  

eller avslappnand massage
Rygg och nacke 25 min 390 kr
Rygg och nacke 40 min 490 kr 

Helkropp 55 min 590 kr

BaMBuMassaGe
Bambumassagen är en djupgående massage som både 

stretchar ut och mjukar upp muskulaturen på samma gång.  
Effektiv på de som tränar mycket 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 490 kr

Hela ben + Brasiliansk  850 kr
Halva ben + Brasiliansk  650 kr

Bikinilinje 250 kr
Hela ben 450 kr

Halva ben 350 kr
Hela ben + bikinilinje 625 kr

Armhålor 250 / *150 kr
Armar 350 kr

Rygg eller bröst 350 kr
Rygg och bröst 590 kr

Ansikte 350 kr
Överläpp el. haka 200 kr / *100 kr
Överläpp + haka 250 kr / *150 kr

Rygg inkl. skuldror 350 kr
Svank / mage från 250 kr

foto i J e s p e r  r Y d b e r g
GILLa oss På facebook!

uppdAteringAr, erBjudAnde, kundinfo

Kortfattat om Bambumassagen:

Bambumassagen är en djupgående massage som både stretchar ut 
och mjukar upp muskulaturen på samma gång.  Effektiv på de som 
tränar mycker men samtidigt en skön behandling som har en utren-
sande effekt på hela kroppen. 
680 kr för 60 minuter


