
Naglar 
Dip Powder Produkterna som är mest pålitliga och snälla mot den naturliga nageln. 
formulerad utan hårda kemikalier och med tillsatta vitaminer och kalcium för att 
stärka naturliga nageln utan att den chippar eller lyfter. 
DIP POWDER- förlängning 700:- 

DIP POWDER. Enkel förstärkning 500 :- 

DIP POWDER- Nytt eller återbesök. Extra 650:- 

LACKGEL - hand eller tår 400 :- Paket 700 :- 

PARAFFININPACKNING 300 :- 

En värmeinpackning som gör gott åt torra stela händer. Går bra att kombinera 

MANIKYR 400:- 

Putts och vård. Passar alla 

Piercing  
Studex System75 patenterade håltagningssystem är säkert och hygieniskt. 
Öronhåltagningssmyckena, som gör själva hålet i öronen, är individuellt och sterilt 
förpackade.  
ÖRSNIBB-1 hål 290:- 

ÖRSNIBB- par 450:- 

BROSK PIERCING. 450:- 

PIERCING- näsa 450:- 

PIERCING- navel. 700.- 

Kroppsbehandlingar med fokus på problem 

Medicinsk Laser 30 min 400:- 5 x kort 1850:- 

Medicinsk laser, laserterapi, LLLT främjar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av 
ljusvågor som stimulerar aktiviteten i mitokondrierna i cellerna och då dessa finns i alla 
våra vävnader stödjer laserbehandlingen således kroppens läkning system. Detta gör 
att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning 
efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer.  
Magic Pot 30 min 500 :- 
Magicpot-radiofrekvensenheten, som använder en unik kombination av multipolär 
radiofrekvens, vakuum och LED-ljusbehandling. Den bipolära radiofrekvensen går på 5–10 
mm djup och hjälper till med ämnesomsättningen vid förbränningen av fett. Den 
kombinerade effekten av radiofrekvens med vakuummassagen är en behandling utan 
biverkningar som ger stora förbättringar av celluliter och ödem samt den allmänna hälsan i 
huden.? Utöver djupa muskelspänningar är ”pottan” även effektiv på frozen shoulder, 
tennisarmbåge, ischias, nack- och ryggbesvär, celluliter, fettreducering,  

Carboxy Therapy - liten 15 min 500 :- mellan 30 min 1000 :- Stor 1500 :-  
Carboxy therapy är en behandling där man injicerar koldioxid med en mycket tunn nål under 
huden. Metoden är effektiv för att behandla celluliter, hudbristningar och ringar under 



ögonen. Koldioxiden ger en syrsättning och biologisk stimulering av vävnaden där man 
använder kroppens egna mekanismer för att föryngra och förbättra. 

Moxa 30 min 500 :- 
TDP MOXA lampa har visat sig vara effektivt vid : Muskelbesvär, stelhet, värk samt muskelkramp. Stela 
leder kroniska ledsjukdomar reumatism, artrit. Stelhet i axlar och nacke. Whiplash.  Kalla händer och 
fötter 

Pressoterapi 15 min 200:-  30 min 350 :- 45 min 500:- 

Det lymfatiska systemet är ansvarigt för att se till att vätskor och avfall lämnar kroppen och 
för reglering av immunsystemet. När det lymfatiska systemet blir blockerat, avstannar och 
stagnerar denna process, vilket leder till att gifter stannar kvar i systemet, som i sin tur gör att 
vi känner oss trötta och slöa och blir mer mottagliga för att dra på oss övervikt, virus och 
smittsamma sjukdomar. 

Dry needling 450:-  
tiden är beroende på problemet. Endast sterila engångsnålar  

LTR innebär att man känner (och ibland även ser) att det rycker till i muskeln. När muskeln slutar att 
svara med är behandlingen klar. Målet är att få musklerna att slappna av och släppa lokala kramper 
som ger upphov till smärta sticker med en tunn nål utan att spruta in någon kemisk substans. Det är 
inte akupunktur  

Fotzon akupunktur utan nål 500 :-  
Reflexpunkter återspeglar organen olika reflexpunkter på fötterna motsvarar ett organ eller en 
kroppsdel.   Trycken kan ske med fingrar eller en speciell verktyg 
Fett/cellulit från 700 :- 

Finns olika metoder här att välja på. En konsultation för vad som är bäst för dig rekommenderas. 

MOXA +PRESSUR kombinations behandling 30 min 750:- 

Magic Pot effektiv på frozen shoulder, tennisarmbåge, ischias, nack- och ryggbesvär, celluliter, 
fettreducering, MOXA Det här är en speciell värmelampa vilken ger en djup värme. Mot muskelbesvär, 
stelhet, värk samt muskelkramp. Stelhet i axlar och nacke. Whiplash . Kalla händer och fötter 

PRESSUR + MAGIC POT kombinationsbehandling 30 min 750:- 
Pressur för lymfsystemet ödem avgiftande och för blodflödet Magic pot för bland annat 
ämnesomsättningen vid förbränningen av fett 

KROPP. Alternativbehandling. Mix 45 min 850 :- 
Ett bra alternativ där vi mixar behandlingarna så att det passar dig för stunden .Finns många sätt att 
komma åt problem i kroppen. Mix behandlingar har visat sig vara ett kraftfullt redskap. Kan vara: 
SHIATSUS massagedyna med värmematta av jadesten 
LÄKANDE MEDICINSK LASER 
FOT ZONAKUPUNKTUR 
DRY Needling är att förändra den spända muskelsträng 
MAGIC Pot  
TRE moderna teknologier  i en apparatur, Radiofrekvens, vakuum och blått och rött LED-ljus 
MOXA Keramisk värmelampa mot ömma muskler 
MASSAGEPISTOL för att hantera ömmande muskler, leder  
PRESSOTERAPI avgiftande,  lymfan, blodflödet, ödem .mm. 
Magic Pot muskelspänningar  frozen shoulder, tennisarmbåge, ischias, nack- och ryggbesvär, 

Hårbortagning 

Epilering 15-30 min 400 kr  

Effektivt sätt att ta bort oönskad hårväxt permanent med hjälp av värme så bränner man hårroten 
och håret avlägsnas men kan behövas göras ett par gånger då utväxten av strån är ojämn. 

Vaxning överläpp haka bryn 300 kr arm eller ben 500 kr   



Hårfri ca 4-8 veckor. Om du tidigare har rakat dig kan det behövas flera vaxbehandlingar. 

Analyser 

Torrblodsanalys DBA första besöket inkl återbesök 700:- .  
Med ett par droppar blod som får torka kan man avläsa näringsbalansen och kroppens organsystem 
fungerar. Det ger en spegelbild av hur dina celler mår och hur du mår. Rekommendationer av vitamin och 
mineraler Vad är vitamin ? ett organiskt ämne som  nödvändigt och behövs emellanåt tillföras. Brist på 
något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar. Mineralämnen kan kroppen inte producera själv 
men är viktig för kroppsfunktioner  

Homeopati från 500 Kr  
homeopatin ses människan nämligen ur ett holistiskt perspektiv, dvs. en helhetssyn. Man  ser 
mentala/själsliga tillstånd, det känslomässiga/psykiska och det fysiska tillståndet. 
Bygger på att ge kroppen en hjälpande hand (rätt medel) att bota sig själv. Även djur kan behandlas 
framgångsrikt med homeopatisk terapi. 
Läkemedlen kommer från växt-, djur- eller mineralriket 

Blodanalys fördjupning priset är beroende på tiden från 500 Kr 
där går man mer ingående igenom det man evt hittat på första provet och om det ej har reglerats med 
preparaten man ätit under ca 3 månader 

Hudförändringar 

Diatermi-värme 1-5 st 500:-  
Med diatermi kan man bränna bort hudförändringar som ytliga blodkärl, milier och 
fibrom (missprydande hudflikar). 
Cryo Alfa- frysning 1 stycken 300:-  
Borttagning av åldersfläckar, vårtor, fibrom, (missprydande hudflikar) större milier 
genom lokal frysning. Behandling med kyla har en minimal ärrbildning och inget behov 
av bedövningsmedel 

 

Hudutfyllnad  

Hyaluron pen filler eller serum 1700:- 

Filler utan nålstick. Volym i  läppar naturligt look. Går att fylla även tex linjer, mindre fettansamling, mm 
Ejal40 1700 :- /Profhilo 2700 :-  
Ejal40 är en biostimulerare produkt som fungerar på samma sätt som produkten Profhilo. Ejal 40 kan 
användas på flera sätt, men ett effektivt sätt att behandla är med 4 punkt tekniken (4 PBR). en ytlig 
injicerande teknik på båda sidor av ansiktet. Rekommenderas 2 behandlingar med en månads mellanrum. 
Ejal40:för ålder förlorar huden fasthet, smidighet och torrare hud vilket beror på att mängden av  kollagen 

(fasthet) och elastin (smidighet) samt mängden av hyaluronsyra (som binder fukt) minskar med åren. 

Mesoterapi Skinboost 2000 :-  
djupverkande behandling. Det är effektiv nålbehandling som innehåller multi vitaliserande 
näringsprodukter, så som hyaluronsyra, peptider, antioxidanter, mineraler och vitaminer. Med andra 
ord en härlig cocktail av näringsrika ingredienser! Behandlingen ökar cellaktiviteten och stimulerar 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Organiskt_%C3%A4mne


produktionen av elastin och kollagen.  

Hudföryngring 

Coolifting pris från 900 kr  

Coolifting systemet gör det möjligt att under högt tryck föra ned en muskelavslappnande 
peptid liknande Botox och hyaluronsyra. Detta ger en ordentlig fuktboost och att 
muskulaturen i ansiktet slappnar av så att befintliga rynkor blir mindre synliga  

MAGIC POT ca 45 min 700 :- 
Magicpot-radiofrekvensenheten, som använder en unik kombination av multipolär radiofrekvens, vakuum 
och LED-ljusbehandling. Den rekommenderas för att förebygga rynkor och uppstramning. Den bipolära 
radiofrekvensen påverkar huden upp till 5-10 mm djup  

-över ögon 

-tydligare käklinje 

-huden blir renare och klarare 

-huden känns slätare och yngre 

-ödem svullnader avhjälps 

Kemisk Peeling / PRX-T33 1500:- 

En kemisk peeling har en hudförbättrande och föryngrande effekt på huden. 
PRX-T33 ger huden egenskaper som tidigare aldrig varit möjligt och det bästa helt utan att ge 
ljuskänslighet eller oönskade sidoeffekter. Behandlingen passar alla hudtyper och är säker att utföras under 
hela året,  

Ansikte Rynkor och linjer Torr hud Förlorad fasthet och elasticitet Nedsatt fyllighet 
Ojämna pigmenteringar Ljusåldrad hud Ärrbildningar Kropp Bristningar 
Ärrbildningar Åldrad hud hals, dekolletage och händer 

Microdermabrasion  
Maskinell hudslipning för att få bort gammal hud  
RF Med hjälp av radiofrekvens kan preparat nå djupare ner i hyn 
Microneedle lite som mesoterapi där nålar skapar små kanaler i huden så aktiva ämnen når djupare 
och får på så vis en bättre egenskap att reparera 

LJUSTERAPI 500 :- med olika färger och våglängder.  

Bra att lunga huden med efter en ansiktsbehandling då också mask, serum, penetrera ner mycket djupare i 
huden med hjälp av ljuset. LED-ljus kan användas som en fristående eller som en kompletterande 
behandling. De djupgående LED-lamporna är lugnande, de riktar sig djupt in i hudcellerna för att öka 
blodflöde, stimulera snabbare läkning, minska smärta, minska akne med mera. 
Behandlingen är helt smärtfri och passar alla, den verkar både i förebyggande syfte och hjälper till att 
reducera redan synliga linjer. 

CARBOXY THERAPY Liten 15 min 500 :- Mellan 30 min 1000 :- stor 1500 :-  
rynkor, ärr, mörka ringar under ögonen med den s.k. "mirakelgasen" - koldioxid.Carboxymetoden är en 
snabb och effektiv skönhetsbehandling som ger snabba naturliga lyftresultat och hjälper mot hängande 
eller slapp hud s.k. överskottshud i ansiktet eller på halsen.Mörka ringar under ögonen eller hängande 
ögonlock. AKNEÄRR ELLER GRÅ LIVLÖS HUD? 
Carboxy behandling har även snabbt blivit känd som en av de ledande hudföryngringsbehandlingarna i 
världen, och är mycket uppskattad av eliten i Hollywood. 

PRX-T33  
Behandlingen passar alla hudtyper och är säker att utföras under hela året, då PRX-T inte ger någon 
ljuskänslighet. Behandlingen utförs som kur om 6 behandlingar med en veckas intervall för bästa resultat. 
Rekommenderat underhåll sker med ca 2 månaders intervall för att bevara resultat och upprätthålla aktiv 
vävnadsstimulering. Ansikte Rynkor och linjer Torr hudFörlorad fasthet och elasticitet Nedsatt fyllighet 



Ojämna pigmenteringar Ljusåldrad hud. Ärrbildningar Kropp Bristningar Ärrbildningar 
Åldrad hud hals, dekolletage och händer 

Magic Pot 30 min   
radiofrekvensenheten, som använder en unik kombination av multipolär radiofrekvens, 
vakuum och LED-ljusbehandling. effektiv på frozen shoulder, tennisarmbåge, ischias, nack- 
och ryggbesvär, celluliter, fettreducering pris beroende på behandlingar oftast i 
kombinationsbehandlingar med meso, magig pot carboxy mm  

Kosmetiskt 

Lash lift 700:-  tar ca 60 min  
Efter en permanent fransböjning behåller dina fransar en vacker och naturlig böj 5-8 veckor Behandlingen 
går till så att man väljer ut lämplig spole som man fäster fransarna på. Därefter appliceras 
permanentvätska, fixeringsvätska, keratin och evt färg Håller i regel 6-9 veckor 

Kosmetisk tatuering/pigmentering Behandlingstid från ca 60 min  till 180 min   
Bryn 3000 kr  
Fransmarkering uppe /nere 2500 kr  
Läpplinje med lätt skuggning 4000 kr  
Läpp pickning 1500 kr 
Första återbesöket 8v 0 kr  
Ifyllnad 6 månader 1000 kr 
Ifyllnad 1 år1 500 kr 
Långvarigt alternativ. Med hjälp av maskin eller handhållen penna arbetas färgen ner 
precis under huden. Kosmetisk pigmentering ska synas men se naturligt Hållbarheten 
är individuell 

 

Andra Behandlingar 

Färganalys med eller utan färgpalett 500 /900 kr  

Vilken årstid är du ? tar fram dina färger höst vinter vår eller sommar  

Öronljus 400 :- 

Slappna av med öronljus och upplev en befriande känsla. Lågans rörelser medför luftvibrationer i ljuset som 
tillsammans med ett lätt undertryck skapar mjuk massage för trumhinnan. Öronen, bihålorna och pannan 
känns befriade genom tryckutjämning och värme. För de allra flesta kommer känslan relativt omgående 
efter behandlingen och kan spontant även medföra en lättare näsandning. 

Avslappning för trumhinnan Tryckutjämning. Värmande 

Värmande hällso solarium som ger d vitamin och är för stela kroppar 30 min 150 kr  

Massagematta 150 :- 30 min 
Shiatsu med jadestenvärmedyna och fjärrkontroll Shiatsu massage är särskilt trevlig genom djupa, 
knådande och cirkulära rörelser. Även några minuters användning av massagemattan kan räcka för att 
regenerera ryggen, slappna av musklerna och lindra stress i vardagen. 

Fotmassage maskin som knådar och ger värme 10 min 60 :- 
  
  
  
  
Skickades från E-post för Windows 
  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 


