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Öppettider
måndag 12–20  

tisdag–fredag 10–16 
Övrig tid efter tidsbokning

KROPPSBEHANDLINGAR

Helsund
Sund rygg och nackmassage, Sund classic ansikts-
behandling. 90 min 750 kr 

Helsund de luxe
Sund De Luxe ansiktsbehandling och Sund helkropps-
massage. 150 min 995 kr 

sund ryggbeHandling
Rengöring, AHA-PHA peeling, djuprengöring, mask, 
kroppslotion. 60 min  550 kr

sund gravid
Skonsam och avslappnande behandling som förebyg-
ger sträckmärken och vätskeansamling. Peeling av ben, 
höfter, mage och dekoltage. Massage av ansikte och 
skalp, händer och fötter. 60 min 550 kr

MASSAGE 
Svensk klassisk massage för både kropp och själ. Ökar blodcirku-
lationen och minskar spända muskler.

sund massage 
(välj mellan djupgående muskelmassage eller avslappnande 
massage)

Helkropp. 60 min  550 kr

rygg och nacke. 45 min  400 kr

rygg och nacke. 30 min  350 kr

Andrea heter jag och Sund 
Hudvård är min salong. Detta är 
min fristad och min arbetsplats 
och namnet speglar såväl staden 
jag bor i som livsstilen jag före-
språkar och upplevelsen jag vill 
ge dig.

En tillflykt från vardagens stress, 
krav och åtaganden. En plats 
där du får chansen att koppla 
av, må bra och skämma bort dig 
själv eller någon du tycker om.  
Välkommen!



HÄNDER & NAGLAR

manikyr basic
Klippning, filning, behandling av nagelband och hand-
massage. 
30 min 320 kr

manikyr classic
Klippning, filning, behandling av nagelband, scrub, hand-
massage, polering eller nagellack. 
60 min 495 kr

sund Hand
AHA-PHA peeling, klippning, lätt filning, mask och mas-
sage. Effektiv för mycket torra eller pigmenterade händer.  
35 min 350 kr

ansiktsbehandlingarna kan kompletteras med  
nedanstående masker: 

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
Sköna Eye Treatment Pads som minimerar rynkor, fina linjer 
under ögonen och tillför extra fukt. 60 kr

FRANSAR & BRYN

i samband med ansiktsbehandling rabatteras priserna.  
Färgning av fransar och bryn, inkl. korrigering 280 kr

Färgning av fransar  170 kr

Färgning av bryn inkl. korrigering 200 kr

korrigering / vaxning av bryn  150 kr

VAXNING

brasiliansk (body sugaring vax) 495 kr
vax inom 6 veckor  395 kr
Hela ben + bikinilinje  495 kr
Hela ben  400 kr
Halva ben  300 kr
bikinilinje  195 kr
armhålor  195 kr
armar  220 kr
ansikte  200 kr
överläpp el. haka  100 kr
överläpp + haka  175 kr
rygg inkl. skuldror  325 kr
rygg / mage   från 250 kr

FOtBEHANDLING

sund FoT
Inpackning, AHA-PHA peeling, filning och klippning, mask, 
fotmassage.  
60 min 495 kr

ANSIKtSBEHANDLINGAR 
För henne eller honom, gammal som ung. 
Det är enkel och effektiv hudvård som ger  
fantastiska resultat. I alla ansiktsbehandlingar ingår  
alltid en hudanalys.

sund de luxe
Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, djuprensning, korrigering av 
bryn, längre ansikts- och skalpmassage, Exuviance Guld-
mask, handmassage, dagcreme. 
90 min 695 kr 

sund classic
Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, djuprensning, ansikts-
massage, mask, dagcreme. 
60 min 550 kr 

sund basic
Ansiktstvätt, ansiktsmassage, mask, dagcreme. 
30 min 320 kr

aHa–PHa kur
Ansiktstvätt, AHA-PHA peeling, serum, dagcreme. 
30 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) 

Sund hudvård i helSingborg
andrea lopez Johansson – auktoriserad hudterapeut 
Wrangelsgatan 20, 254 39 Helsingborg  
Tel 042 600 51 36   
kontakt@sundhudvard.se   www.sundhudvard.se

Tänk på att höra av dig i god tid före behandling för ombokning!  
Med reservation för prisändringar, aktuella priser finns på www.sundhudvard.se

Reception med mysig soffa

Plats för avkoppling


