Friskvårdsmassage - Helkropp

En skön avkopplande helkroppsmassage som ökar cirkulationen och
ger harmoni till kropp & själ.
				
Ca 55 min 650:-

Microneedling

En skön avkopplande massage med fokus på nacke, axlar & rygg.
				
Ca 25 min 340:-

En mycket effektiv hudföryngrande behandling som märkbart förbättrar hudens ton och textur. Under behandlingen bildas mikroskopiskt små kanaler i huden som stimulerar vävnaden till reparation
samtidigt som produktionen av kollagen och elastin ökar. Huden blir
fylligare och mer ungdomlig på bara några korta behandlingar
(ca 3-6 behandlingar)				
					
Fr 1750:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad.

Örtmassage

Diamond Microdermabrasion

Friskvårdsmassage - Halvkropp

En helt underbar massage med varm olja och varma tygknyten fyllda med välgörande örter. Cirkulationen ökar och huden blir silkeslen.
Dels av oljan, men också av den sköna peeling som knytena ger.
				
Ca 60 min 775:-

Hanakasumi

Hanakasumi som betyder “Blomblad för vinden” är en av Sothys
unika signaturbehandlingar. En japanskinspirerad massage med
fotakupressur - ljuvligt doftande av Lotus & Körsbärsblom! En
behandling som tar dig på en lång resa och djupaste avslappning i
ditt sinne.
				
Ca 60 min 795:-

Lipomassage

En mekanisk bindvävsmassage som utförs med kulförsedda munstycken i kombination med ett vacuumsug. Cirkulationen i blod- och
lymfkärl ökar, vilket påskyndar utrensningen av slaggprodukter,
toxiner och överflödig vätska. Huden blir fastare, stramas upp och
får en bättre struktur.
					 Fr 650:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad.

Färganalys

Alla kan ha alla färger! Det gäller bara att hitta rätt ton och nyans….
Utifrån din hudton, hårfärg och ögonfärg bestämmer vi om du är
en sommar, höst, vinter eller vår. Du får sedan en make up i dina
personliga färger samt ett färgpass att ta med hem.
				
Ca 120 min 1495:-

Diamantslipning är en modern microdermabrasion-behandling som
utför en kontrollerad peeling av hudens hornlager. Behandlingen ger
en piggare, fräschare hud med ökad lyster och jämnare hudstruktur.
Slipningen görs ytligare för en rejäl uppfräschningen eller djupare
för behandling av ärr, djupa rynkor etc.				
		
					
						 Fr 650:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad.

Behandlingsmeny

Stylage - treje generationens filler

Stylage består av icke animalisk hyaluronsyra som injiceras för att
fylla ut fina linjer, djupare veck samt för ökad volym i tex läppar och
kinder. 							
				
Fr 3000:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad.

Infuzion - Fillerbeh. utan nålar

Genom ett infusionssystem slussas hyaluronsyra berikad med vitaminer och mineraler djup ner i huden. Linjer fylls och huden blir fuktmättad samtidigt som den får en fantastiskt fin lyster! Behandlingen
är smärtfri och resultatet syns omedelbart.			
				
Fr 1900:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad.

Behandling med IPL

- Permanent hårborttagning
- Behandling av Pigment & Kärl
- Skin Rejuvenation					
						 Fr 800:För mer info och prisuppgifter - se separat infoblad
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Ansiktsbehandling lyx

Exuviance Ansikte De Luxe

Ryggmassage, rengöring, peeling, ånga, porrengöring, formning av
bryn, massage i ansikte, nacke och hals, lämplig mask, serum och
hudspecifik creme.
					 Ca 90 min 925:1025:Förstärkt med Exuivance AHA-syra

Rengöring, AHA-syra, porrengöring, formning av bryn, massage i
ansikte, nacke och hals, specialmask “Guldmask”, ögonkompresser
och avslutande hudspecifik creme.

En riktigt lyxig ansiktsbehandling som inleds med en skön ryggmassage. Du får sedan en grundlig rengöring, formning av bryn samt en
lång skön ansiktsmassage…

Ansiktsbehandling, 75 min

En skön ansiktsbehandling där vi både hinner med en grundlig
rengöring, formning av bryn samt en avkopplande, skön massage…
Rengöring, peeling, ånga, porrengöring, formning av bryn, massage i ansikte, nacke och hals, lämplig mask, serum och hudspecifik
creme.
					 Ca 75 min 795:		
Förstärkt med Exuivance AHA-syra
895:-

En lyxig, avslappnande och cellförnyande behandling med antiagingeffekt. Intensivt återfuktande och uppiggande på trött och
livlös hud.

				

		

Ca 70 min 925:Förstärkt med Empress inslussning
1025:-

Exuviance AHA/PHA-beh - Anti-age
- Rejuvenating, Firming & Clarifying

Den fullständiga anti-agingkuren som förebygger och arbetar på
solskadad, matt och livlös hy, fina linjer, rynkor, pigmentförändringar, ojämnheter och förstorade porer. Behandlingen skräddarsys
efter just dina behov.

Frans & Brynfärgning

EyeLash Lifting				
650:Ger dina fransar ett fantastiskt fint lyft samtidigt som de ser
längre och fylligare ut!
Frans & Brynfärg inkl. plockning av bryn
I samband med ansiktsbehandling			
I samband med EyeLash Lifting			

325:-

Frans eller Brynfärg 				
I samband med ansiktsbehandling			
I samband med EyeLash Lifting			

225:-

Fransfärg inkl. plockning av bryn		

250:-

Brynplockning				

190:-

225:150:150:100:-

Make Up

Ansiktsbehandling, 60 min

En klassisk ansiktsbehandling med grundlig rengöring, formning av
bryn samt massage i mån av tid.

Rengöring, AHA-syra, ansiktsmask - Guldmask, Plumping/Firming
alt. OptiLight - utifrån behov, ögonserum samt avslutande serum
och creme. 					
		
		
Ca 30-40 min 525:Inkl Guldmask + förstärkt med Empress inslussning 625:-

Rengöring, peeling, ånga, porrengöring, formning av bryn, massage
i ansikte i mån av tid, lämplig mask, serum och hudspecifik creme.
					 Ca 60 min 675:		
Förstärkt med Exuivance AHA-syra
775:-

Kur, 6 ggr (10% rabatt)
2835:Kur, 6 ggr (inkl Guldmask + Empress, 10% rabatt) 3375:		

Cliniccare Empress - Refresh, Glow & Pure

En specialbehandling som ger jämnare struktur och finare lyster åt
alla hudtyper samt effektivt motverkar acne och orenheter.

Brud
Anpassas efter din personliga stil och övrigt tema på bröllopet.
Vi träffas en gång för att prova ut färger och stil och sedan på
dagen D. 		
				
Ca 45 + 30 min 995:-

En exklusiv hudföryngrande behandling med högteknologiska
produkter som förstärks med Empress ultraljud som rengör på djupet och ökar inslussningen av de aktiva ingredienserna.
REFRESH - hudföryngrande & lyftande
GLOW - för ökad lyster & behandling av pigmenteringar
PURE - vid känslig & irriterad hud.
Efter behandlingen får du med den exklusiva sheetmasken hem
(värde 199 kr). Den räcker till ytterligare ca 2-3 ggr, vilket förstärker
behandlingens effekt och ger en extremt värdefull fuktboost!
Ca 50 min 1195:		
			
Vid kur på minst 4 gånger ges 10% rabatt.

Cliniccare Peel - Refresh, Glow & Pure

Cliniccare kemisk peeling är en ytlig peeling som förbättrar hudens
struktur och vitalitet. Tre olika mixer tillsammans med en blender
gör det möjligt att skräddarsy behandlingen för just dina behov.
REFRESH - verkar stärkande & stimulerar hudens kollagen
GLOW - för ökad lyster & behandling av pigmenteringar
PURE - för behandling av acne, förstorade porer och comedoner.
					
Ca 50 min 995:Förstärkt med Cliniccare AHA/EGF Skin Booster
1095:Vid kur på minst 4 gånger ges 10% rabatt.

Exuviance AHA/PHA-beh. - alla hudtyper

Rengöring, AHA-syra, ansiktsmask efter hudtyp samt avslutande
serum och creme. 					
				
Ca 30 min 425:		
Kur, 6 ggr (10% rabatt)
2295:-

Exuviance AHA/PHA-beh - Acne

En behandling för dig som besväras av acne och som vill få en
portömning samtidigt som läkningsprocessen påskyndas.
Rengöring, AHA-syra, porrengöring, ansiktsmask samt avslutande
serum och creme.					
					
Ca 50 min 625:		Kur, 6 ggr (10% rabatt) 		
3375:-

Bal & Fest
En fin make up som håller hela dagen. Du får tips & råd om
personliga färger.
					 Ca 40 min 495:-

Kurs privat
För dig som vill få tips & råd om dina färgval samt lära dig hur du
gör själv för ett lyckat resultat.
					 Ca 60 min 625:-

Vaxning kropp

Hela ben inkl. bikini				

625:-

Halva ben inkl. knä				

350:-

Vaxning bikini					
I samband med halva ben			

250:170:-

Armhålor					

250:-

Vaxning ansikte
Avbokning eller ombokning ska göras senast
24 timmar innan bokad tid, annars debiteras
300 kr per behandlingstimma.

Överläpp					

150:-

Överläpp & haka					

240:-

Överläpp, haka & kind				

295:-

