Prislista 2019

VÄGEN TILL VÄLBEFINNANDE

Välkommen till Hudverkstan för en stunds skön avkoppling. Jag har byggt
upp en miljö där du kan slappna av och känna dig ompysslad och när du
går härifrån känner dig fräsch från tå till topp.
Min grundläggande idé är att ge dig bästa tänkbara omvårdnad och
professionell rådgivning både när det gäller behandlingar och produkter.
Välkommen till Hudverkstan.

ANSIKTSBEHANDLINGAR

RYGGBEHANDLING

ANSIKTSBEHANDLING 105 MINUTER
En effektiv ansiktsbehandling som skräddarsys
efter dina behov och önskemål. Behandlingen
inleds med en härlig avslappnande ryggmassage.
Unika verktyg som varma Oshibori-handdukar
förhöjer välbefinnandet och skapar en total balans
och harmoni. Slappna av, öppna dina sinnen,
andas in de aromatiska dofterna, och njut.

PORRENGÖRING 60 MINUTER
Du får en djuprengöring av huden på ryggen med
rengöring, peeling, portömning samt ryggmassage. Avslutningsvis läggs en skön avslappnande
mask på som gör huden mjuk.

1 480 kr
ANSIKTSBEHANDLING 90 MINUTER
En klassisk ansiktsbehandling anpassad efter
din huds behov. Din hud rengörs, sedan görs en
peeling, en portömning och dina ögonbryn plockas. Därefter får du en välgörande ansiktsmassage
som ger huden spänst och ökad ämnesomsättning. Behandlingen avslutas med en anpassad
ansiktsmask.

1 330 kr
ANSIKTSRENGÖRING 60 MINUTER
En djuprengörande behandling med peeling,
ånga, portömning och anpassad ansiktsmask.
Gör huden ren och klar med fräsch lyster.

1 195 kr
MASSAGE OCH MASK 60 MINUTER
En behandling för dig med torr eller trött hud, med
massage och mask som ger huden nytt liv och
spänst. Mjukgörande, stärkande och skyddande
mot yttre påverkan.

1 195 kr

HAND- OCH FOTVÅRD
FOTVÅRD 60 MINUTER
Rekommenderas till alla! Att ta hand om sina fötter
är en nödvändighet som ofta förebygger många
problem. I behandlingen ingår ett mjukgörande
fotbad, borttagning av förhårdnader, vård av naglar
och nagelband. Behandlingen avslutas med en
skön massage och lackning för den som önskar.

950 kr
MANIKYR 60 MINUTER
En komplett behandling för dig som vill ha vackra
händer och naglar. Formning, polering, och vård
av nagelbanden. Lack till den som önskar. Du får
även en handmassage som gör huden mjuk och
smidig.

795 kr

EPILERING
Hårborttagning med diatermi. Metoden gör att hårstråt försvagas för att så småningom försvinna helt.

Startavgift inkl 5 minuter 560 kr
Följande 5 minuter a` 105 kr

VAXNING
HELA BEN 60 MINUTER

1 025 kr

UNDERBEN 30 MINUTER

760 kr

RYGG 30 MINUTER

760 kr

BLEKNING AV GENERANDE HÅRVÄXT
20 MINUTER

485 kr

590 kr

PLOCKNING AV BRYN
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Pris från 560 kr

FRANS- OCH BRYNFÄRGNING
Inklusive plockning av bryn.
630 kr 420 kr i samband med ansiktsbehandling

MEDICINSK MIKRODERMABRASION
30 MINUTER
Icke-kirurgisk ytbehandling av huden. En effektiv
metod att reducera fina linjer, akneärr, solskador
och tilltäppta porer.

TKO RT

ALKALINE WASH
Finare, fjunigt hår i ansiktet, som kan vara svårt att
avlägsna med Laser/IPL och nålepilering eftersom
hårväxten ofta är tät och håren mycket små, tas
lätt bort med Alkaline. Behandlingen stimulerar
heller inte hårväxten som vaxning eller plockning
kan göra.

BIKINI ELLER ARMHÅLOR 20 MINUTER
425 kr 290 kr i samband med vaxning av ben

FÄRGNING AV FRANSAR
Inklusive plockning av bryn.

PRE SEN

BORTTAGNING AV
GENERANDE HÅRVÄXT

ÖGONBEHANDLINGAR

1 195 kr

370 kr i samband med ansiktsbehandling

Eskadervägen 22, Täby
Näsbypark Centrum

FÄRGNING AV BRYN
Inklusive plockning.

425 kr
360 kr

380 kr

SPECIALBEHANDLINGAR
LYMFDRÄNAGE 60 MINUTER
Manuellt lymfdränage på ansikte och hals enligt
Dr Voddler-metoden – en mycket avslappnande
vätskedrivande massage med uppgift att avlasta
hudens vävnad från nedbrytande avfallsprodukter.

1 195 kr

TIDBOKNING 08-756 76 54
Vid återbud vänligen meddela snarast via telefon.
Prislistan gäller från 2018-12-01 till 2019-11-30

MEDLEM I SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION,
CIDESCO OCH SVERIGES FOT TERAPEUTER

www.hudverkstan.se

