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Presentkort - Gåva med omtanke

Du kan boka tid hos mig genom att gå in
på hemsidan och klicka på

Mycket uppskattat att få eller

Behandlingsprislista
- HUD -

önska sig på sin födelsedag, bröllopsdag,
i julklapp eller på mors- eller farsdag.

smidigt och enkelt!
Tid som ej avbokas 24 tim. innan debiteras.

Hilde Sivertsen

Specialiserad och auktoriserad hudterapeut
Certiﬁerad Taffy-utövare

Färgning av fransar & bryn + brynformning .

Södergatan 2 SKURUP
0411-456 78
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Ansiktsbehandlingar

GRUND
600
Skön ansiktsbehandling för alla hudtyper: rengöring,
AHA/PHA-peeling och mask anpassad till din hudtyp.
Kom ner i varv med varma handdukar och avkopplande
skalp- ansikts- och dekolletagemassage.
Avslutas med vårdande kräm.
GULD
675
Skön ansiktsbehandling för alla hudtyper: rengöring,
AHA/PHA-peeling, unik mask som minimerar fina
linjer och rynkor, ger jämnare hudton och en intensiv
återfuktning och underbar lyster. Kom ner i varv med
varma handdukar och avkopplande skalp- ansikts- och
dekolletagemassage.
Avslutas med vårdande kräm.
LYX
1150
Lyxa till det med denna underbara ansiktsbehandling
som innehåller allt din hud önskar sig! Rengöring,
varma handdukar, AHA/PHA-peeling i kombination
med booster, portömning (vid behov), brynplock,
skalp- ansikts- och dekolletagemassage, special-mask,
ögonmask, handbehandling med peeling & handmassage.
Behandlingen är balsam för såväl hud som själ!
DJUP
600
Djuprengörande ansiktsbehandling.
Rengöring, varma handdukar, AHA/PHA-peeling,
portömning, högfrekvens (vid behov), djuprengörande
mask och vårdande kräm.
KUR
500
Passar alla hudtyper.
Förebygger och behandlar matt och livlös hud, fina
linjer och rynkor, pigmentförändringar, förstorade porer
och oren hud. Rek. 6-10 behandlingar med 1-2 veckors
intervall. Snabbt och långverkande resultat.
Rengöring, AHA/PHA-peeling,mask anpassad till din
hudtyp, serum, vårdande kräm och foundation (valfritt).
MiniKUR
425
Passar alla hudtyper.
Förebygger och behandlar matt och livlös hud, fina
linjer och rynkor, pigmentförändringar, förstorade
porer och oren hud.Rek. 6-10 behandlingar med 1-2
veckors intervall. Snabbt och långverkande resultat.
Rengöring, AHA/PHA-peeling, serum, vårdande kräm
och foundation (valfritt).

Tillval i kombination med ansiktsbehandling
Portömning
100
Booster
50
Boosta huden med clarifying booster som reglerar talgproduktionen, minskar porerna och motverkar oren hud
eller antioxidant booster, som minimerar och förebygger
fina linjer och rynkor, samt ger lyster och en jämnare hudton.
Ögonmask, askungebehandling för ögonpartiet
75
Dr Schrammeks GREEN PEEL
Denna örtpeeling är en medicinskt utvecklad biologisk metod
för att peela huden. Dr. Schrammeks örtpeeling är baserad på
100% rena örter. Blandningen består av örter som sjöfräken,
åkerfräken, ringblomma, olika sorters alger, kamomill, styvmorsviol, spetsgroblad, lungört. Huden får en fin lyster och
samtidigt verkar peelingen både förebyggande och behandlande på rynkor, pigmentfläckar, stora porer och acne.
På bokningssidan hittar du dem alla!

Fransar och bryn

Endast brynplockning (pincett eller vaxning)
Brynfärgning + brynformning
Fransfärgning
Fransfärgning + brynformning
Frans- & brynfärgning + formning

175
275
300
345
375

Kroppsbehandlingar (Endast på kvinnor)

Hot Stone Massage
30 min 450 / 50 min 650
En otroligt avslappnande, effektiv behandling för
kropp & själ. Effekten av massagen förstärks genom
att terapeuten håller flata, äggformade stenar i händerna.
Ökar blod- och lymfcirkulationen, ger en avslappnande,
rengörande och lugnande effekt. Minskar muskelvärk,
ledinflammation och ger energi.

Makeup

Vardags-makeup

Fest-makeup
Bröllops-makeup
Prov-makeup (bröllop)

Mjuka Fötter

450
550
795
395

525
Mjukgörande och avslappnande fotbad, klippning av
naglar, putsning av nagelbanden och filning av naglarna,
borttagning av förhårdnader, samt avslutande fotmassage.
OBS! Vid problem med fotvårtor, svamp o. dyl ska du
vända dig till en medicinsk fotvårdare!
Tillval: Lackning
75

Öronhåltagning

Plast elller titanium, per hål inkl. örhänge

150

Näshåltagning

295

Vaxning

Halva ben
Hela ben
Halva ben + bikini
Hela ben + bikini
Bikini
Bikini extra
Armar
Armhålor
- återbesök inom 6 veckor
Ryggen
Överläpp
Haka
Kom gärna i löst sittande kläder när du ska vaxa
kroppen. Vänta ett par dagar med solning, och
en dag med att smörja in dig eller duscha.

410
650
595
750
295
395
425
295
175
595
160
160

IPL

Skin Rejuvination/Hudföryngrande behandling
Du får en fräschare hud med ny lyster, mindre porer,
reducerat antal kärl och pigmentförändringar och
kollagenfibrerna repareras.
Behandling av kärlförändringar
Behandling av pigmentförändringar
Permanent hårreducering
Boka tid för kostnadsfri konsultation och prisinformation.

Kosmetisk Tatuering

Konsulation
Eyliner
(återbesök efter 6 veckor ingår i priset)
Ögonbryn
(återbesök efter 6 veckor ingår i priset)

0
3600
3600

