VACKRA ÖGON

Att tänka på

Makeup
Fransfärgning
Brynfärgning
Brynfärgning med plock
Frans och brynfärgning med plock
Brynformning
Brynplock
Lash Lift, Frans & brynfärg med plock
Permament Fransböjning-Lash Lift
utan färgning av frans/bryn

30 min. 595:20 min. 250:15 min. 250:20 min. 300:40 min. 400:20 min. 250:10 min. 150:80 min. 890:45 min. 695:-

SKÖNA FÖTTER
Pedikyr med lack
70 min. 695:Fotbad, nagel och hudvård, massage
och lackning. (lack medtages hem)
Pedikyr utan lack
60 min. 595:Fotspa med lack
60 min. 595:Fotbad, scrub, fotinpackning, hudvård och massage
Alla fotbehandlingar avslutas med valfri fotcreme.
Fotspa
45 min. 495:Paraffinbad med hand eller fotmasage
15 min. 350:-

Vid graviditet, högt blodtryck och sjukdomar
rekommenderas ej behandling.

Avbokning

Skall ske senast inom 24 timmar före bokat tid.
Ej avbokad tid debiteras.

Kontakt

Furuhällsplan1, 196 30 Kungsängen
Tel 070-776 05 11
www.vackerhy.com
nina@vackerhy.com

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Jämna v lörd
Söndag

Ordinarie prislista

stängt
11.00 - 20.00
11.00 - 20.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
stängt

VAXNING
45 min. 595:30 min. 450:20 min. 300:15 min. 350:20 min. 450:15 min. 250:15 min. 200:20 min. 150:45 min. 595:60 min. 695:-

Varje vaxbehandling avslutas med Aloe Vera för en dämpande effekt.

Presentkort
Ge bort en härlig behandling eller
en lyxig skönhetsprodukt!

Valfritt belopp

Jag använder Kerstin Florian och Exuviance produkter vid
alla behandllingar. Produkterna finns även till försäljning.
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Vi finns även på

Varmt välkomen att boka din tid!
Nina Lindblom,
Auktoriserad Hud & spaterapeut
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Hela ben
Halva ben
Armhålor
Bikinilinjen
Rygg/Bröst
Armar
Ögonbryn
Överläpp eller haka
Halva vaxpaket Halva ben och bikinilinjen
Hela vaxpaket Hela ben och bikinilinjen

Din Hud & Spaterapeut
Nina Lindblom

ANSIKTSBEHANDLINGAR
AHA-Behandling med
Kerstin Florian eller Exuviance
40 min. 595:Rengöring. Peeling med AHA -syror som ökar hudens klarhet
och lyster. Avslutas med dagcreme och ögoncreme.
AHA-Kurbehandling 6 ggr

40 min. 2975:-

Ansiktsbehandling med
färgning av fransar & bryn
120 min. 1495:Hudanalys, rengöring, peeling, ånga, portömning, färgning av
fransar & bryn, brynplock, massage, ansiktsmask, handmassage
samt avslutande produkter.
Anda Vital Kur Ansiktsbehandling
60 min. 995:En Ansiktsbehandling startar upp med en
90 min. 1395:rogivandemeditation sedan en djuprengörande massage
förstärkt av den anrika Gua Sha tekniken. Enzyme serum
masque, hårbottensmassage samt portömning. Brynplock.
De Veganska och ekologiska Anda produkter anpassas
efter just dina behov.
Ansiktsbehandling
60 min. 995:- / 30 min. 595:Rengöring, udanalys, mask, hand-ansiktsmassage.
Avslutande produkter dag-nattcreme, ögoncreme.
Ansiktsbehandling utan färgning av ögon 90 min. 1095:I behandlingen ingår rengöring,hudanalys, peeling, ånga med
vapozon, portömning med vaccumsug samt lymfmassage med
maskin,brynplock, ansikts/skalpmassage, mask, handmassage,
rengöring samt avslutande produkter.
Gentlemens Treat
90 min. 895:Ansiktsbehandlingar speciellt framtagen för att passa mäns hud.
Rengöring, hudanalys, rengörande mask eller peeling, Vapozon,
porrengöring, massage, mask, handinpackning med olja och
lotion. Avslutas med dag- och ögoncreme.
Bio Mineral Facial
60 min. 995:Denna ansiktsbehandling återställer din balans i huden med
pre-och probiotika cellförnyande fruktenzyner och närande
mineraler tillsammans med en utrensade massage med
jade stenar samt roller.
Hudanalys med Dermoprime
20 min. 395:En hudanalys som mäter din fukt,porstorlek, pigmentering
rynkdjup,akne, Keratin samt hudtyp.
Klassisk ansiktsbehandling med
120 min. 1395:Frans & brynfärg med plock
Rengöring, hudanalys, peeling, vapozon, porrengöring,
brynplock, massage, ansiktsmassage, mask.
Avslutas med dag- och ögoncreme.
Microneedling Kur 1 gång
Microneedling Kur 6 ggr

60 min, 1595:60 min, per tillfälle 7975:-

En avancerad ansiktsbehandling med nanonålar som
stimulerar produktion av collagen och behandlar ärr, fina
linjer och rynkor ,förstorade porer ,hudbristning och celluliter.
Ögonbehandling
25 min. 395:Rengöring ,massage, ögonmmask med Intensive Treatment
pads. Avslutas med Depuffing eye serum samt ögonkräm.
Retinol behanling Kur Exuviance
30 min. 1295:En Högeffektiv peeling med Retinol- A- Vitamin.
Passar perfekt till hud som har ålderstecken ,ojämn hudton
och hud som är benägen att få acne eller orenheter.
Tillval till ansiktsbehandling:
Dermoprime
Tillval till ansiktsbehandlingar:
Frans och brynfärgning med plock

20 min. 295:30 min. 250:-

Klippkort massage hälsoresurs/Benify m.m
Klassisk massage 25 min. ???:- / 40 min. ???:-/ 50 min. ???:-

SPABEHANDLINGAR
Moor mud inpackning
70 min. 1295:Under tiden du ligger inpackad får du en ansiktskur som
innebär en rengöring,ansiktsmassage samt ansiktsmask av
moor mud, rengöring samt avslutande produkter till ansiktet.
130 min. 1595:Moor mud inp. och helkroppsmassage
Som ovan men + helkroppsmassage med valfri ekologisk olja.
Ryggbehandling för acnehy
eller pigmenteringar
30 min. 595:Rengöring, peeling, mask, massage och kroppslotion.
Aromainpackning
70 min. 895:Peeling, helkroppsinpackning med bodycreme
och valfri olja.inkl ansiktsreng,mask och massage.

Spirulina Alginpackning
70 min. 1295:Bodyscrub, helkroppsinpackning med alger inklusive
ansiktsrengöring, ansiktsmassage, mask, Dag och ögoncreme.
Avslutas med dusch samt kroppsspray eller lotion.
Bodyscrub med sunless tan
Valfri scrub, dusch, sunless tan.

50 min. 695:-

MASSAGE
Ansikts/skalpmassage
20 min. 395:En härlig cirkulationsmassage med valfri aromaolja.
Bambumassage
60 min. 695:- / 80 min. 995:En terapeutisk och holistisk massageupplevelse.
Gua Sha Vital Body
60 min. 950:- / 90 min. 1390:Gua Sha massage med kristaller som skrapas mot huden
sätter igång Qi-livsenergi,ökar cirkulationen,förbättrar
färg och syre i huden,detox,stimulerar lymfan.
Hot Stones Massage - stenmassage
60 min. 895:En avslappnade massage som ges med varm olja och heta
lavastenar. Bra för ökad blod- /lymfcirkulation.
Koppningsmassage
30 min. 595:Denna massage utförs med silikonkoppar på hela
kroppen förutom på ansiktet. I behandlingen används
en valfri olja eller kroppslotion. Bra mot muskelvärk,
celluliter, mjukar upp bindväv och utrensade effekt
av slaggprodukter. Cirkulationshämmande.
Koppningsmassage är tre ggr effektivare än massage.
Koppningsmassage Kur 6 ggr
30 min. 2975:Denna kur ska göras var tredje dag för bästa effekt.
Bra mot muskelvärk,cirkulationen samt celluliter.
bra för vårt lymfsystem, så du håller dig frisk!
Fotmassage
20 min. 395:Masage med valfri olja samt Fuss balm från Kerstin Florian.

Bodyscrub
40 min. 595:Scruben tar bort torr hud och ger en ny lyster åt huden.
Behandlingen avslutas med dusch och body spray.

Ryggmassage
30 min. 595:Rygg-axlar-dekollage ,nack massage med valfri olja.

Bodyscrub med helkroppsmassage
90 min. 1295:Peeling med turkisk scrub. Massage med olja.

Svensk klassisk massage
60 min. 895:Helkroppsmassage med ansikts.skalp.kropp-fotmassage.
med valfri olja samt Fuss balm-fotcreme från Kerstin Florian.

Spirulinainpackning med
helkroppsmassage
130 min. 1595:Bodyscrub, helkroppsinpackning med alger från
Kalifornien inklusive ansiktsrengöring, ansiktsmassage,
mask, dag – och ögoncreme. Dusch
Helkroppsmassage med Olja.
Retexturing body peel
30 min. 495:Kroppspeeling med Exuviance glycolic peel 15%.
Peelingen verkar i 5-10 min och tas sen bort med
varma handdukar. Behandlingen avslutas med
Retexturing Treatment från Exuviance.

Mindfulness massage
60 min. 895:Vi arbetar med aromaterapi, varma handdukar och stimulerande
produkter från Kerstin Florian ,samt fokuserar på total närvaro.
Bambumassage
80 min. 895:- / 50 min. 595:En Terapeutisk och holistisk massageupplevelse med varma
bambupinnar och varm valfri kroppsolja. Ger en hälsosam
cirkulation, djup avslappning och utrensning.
Bambu är känd för att symbolisera styrka, fertilitet,
ungdom, framgång och lugn och ro!

