Vaxning

Naglar

Halva ben - upp till knä
Hela ben
Bikini
Hela ben + bikini

350kr
450kr
250kr
550kr

Klassisk manikyr
SPAmanikyr - SPAbad, peeling,

Armhåla
Överläpp

200kr
150kr

Parafinbad - perfekt för dig som har

Bröst
Rygg

350kr
400kr

Tillägg i behandling

För– och eftervårdande produkter
ingår i alla vaxbehandlingar.

Vår hudterapeut erbjuder även
ansiktsbehandlingar som är anpassade
efter din hud. Boka in dig för en
kostnadsfri hudanalys, så
berättar hon mer om de olika
ansiktsbehandlingarna och
även vad just din hud behöver.

300kr
550kr

värmande oljekur samt handmassage.

LackGel - inklusive lätt manikyr

fr. 350kr
150kr

ledvärk eller reumatisk värk, men även för
dig som vill ha en skön och avslappnande stund.

100kr

Vi erbjuder även fler
nagelbehandlingar med gel.

Ögon
Plockning av bryn
Färgning av bryn

150kr
125kr

Färgning av fransar

195kr

Paket - färgning av fransar och bryn

325kr

samt plockning av bryn.

Marumsgatan 10
Skara
0511-172 57

Massage
Svensk klassisk massage
Djupgående massage i samråd med
terapeut för problemområden.

SPAmassage
Mjuk massage som ger en
avslappnade och rofylld stund.

Stressreducerande
ansikts- och skalpmassage

30min 395kr
45min 480kr
60min 610kr

30min 350kr
60min 610kr

30min 350kr

Kroppsbehandlingar

Singelfransar

Blivande mamma 60min

Nytt set
Påfyllning 1-3v
Påfyllning 3-5v

En avslappnande stund för den blivande
mamman. Lätt massage för hela kroppen, avslutas
med en skön ansiktsmassage.

890kr
490kr
690kr

Volymfransar
Nytt set
Påfyllning 1-3v
Påfyllning 3-5v

990kr
590kr
790kr

Lumafirm 75min

Mindre än 10 fransar/knippen
kvar per öga vid påfyllning
gäller nytt set.

Medicinsk laser

Väldoftande behandling med doft av vanilj, papaya
och ananas som ger huden all den näring som
behövs för att motverka torrhet och åldrande.
Under inpackningen utförs en skalpmassage.

Fötter
Pigga fötter 60min

Laser som behandlar smärttillstånd, både
akuta och kroniska. Läs mer på
www.irradia.se
375kr
100kr

500kr

Avkoppling för trötta och slitna fötter.
Fotbad, effektfull peeling som avlägsnar
döda hudceller, fräschar upp naglar
och nagelband. Avslutas med en
mjukgörande lotion och fotmassage.

Tillval till fotbehandling:
LackGel (hållbart upp till 6veckor)
Parafinbad
Våra fotbehandlingar får ej förväxlas med
medicinsk fotvård.

150kr
100kr

650kr

750kr

En välgörande och avstressande
behandling som motverkar hudens åldrande
och ger maximalt med fukt.
Behandlingen har en uppstramande
effekt och ger huden en härlig glöd.

Tropical Escape 60min

Stress och spänningslösande massage
för ansikte och skalp.

Laserbehandling 30min
Laser i behandling 10min

Fransförlängning

Våra behandlingar går även att
boka som duo-behandlingar,
för dig och en vän.
Fråga oss mer om detta.

650kr

