BEHANDLING
Alla våra behandlingar inleds med en
konsultation där våra hantverkare utgår ifrån
din sinnesstämning, dina behov och önskemål
i skapandet av din behandling. Alla våra
hantverkare har olika specialistområden, du
kan läsa mer om dem på vår hemsida.
Där hittar du också vårt kompletta utbud
och aktuella erbjudanden.
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MASSAGE

ANSIKTSBEHANDLING

Varje behandling inleds med en konsultation där målsättningen
för behandlingen fastställs. Utifrån ditt utgångsläge och din
målsättning presenterar terapeuten vilka möjligheter som
finns får att nå ditt mål, vilket kan vara allt ifrån en skön stund
till bättre hudhälsa på sikt eller en rejäl rengöring. Vi arbetar
med ett antal tekniker, syror och produktserier. Frånpriserna
nedan utgår ifrån en klassisk ekologisk ansiktsbehandling.
600 kr
1 000 kr
1 300 kr

30 min
60 min
90 min

En unik ansiksbehandling från Maria Åkerberg där levande
stamceller från rosenrot bygger upp huden på cellnivå och
boostar huden med antioxidanter.
1 800 kr

HUDFÖRYNGRING

IPL ökar hudens elasticitet och spänst, stimulerar nybildning
av kollagen och används för att ta bort ytliga blodkärl, acneärr
och pigmentfläckar.
Ansikte
Dekolletage
Ansikte, hals & dekolletage
Händer

1 800 kr
1 800 kr
3 000 kr
1 000 kr

FRANS & BRYN
Fransfärgning
Brynfärgning & brynplock
Frans- och brynfärgning & brynplock

350 kr
350 kr
450 kr

Fransförlängning, se hemsida.

MAKEUP

En av våra makeupartister eller hudterapeuter lägger en
professionell makeup.
Makeup

30 min

Makeup

60 min

Brudmakeup & konsultation		

600 kr

1 000 kr
1 500 kr

MANIKYR & PEDIKYR
Manikyr
Manikyr & lack
Manikyr & semipermanent lack
Manipedi
Pedikyr
Pedikyr & lack

30 min
40 min

400 kr
600 kr

60 min
60/100 min
40 min
60 min

700 kr
1 500 kr
700 kr
1 000 kr

Vi behandlar enbart friska fötter.

KONSULTATION

Är du osäker på vad vi kan göra för dig? Under en
konsulation tar din terapeut fram en behandlingsplan
anpassad efter dina behov. Priset dras sedan av från första
behandlingstillfället.
20 min

300 kr

30 min   	600 kr
60 min
1 000 kr

KROPPSBEHANDLINGAR

PURECELL TREATMENT

60 min

Behandlingen anpassas efter dina behov och önskemål. Hos
oss arbetar såväl manliga som kvinnliga terapeuter. Alla våra
hantverkare har olika specialistkompetenser, se vår hemsida
för mer information. En timmes besök i vår relaxavdelning
ingår i mån av plats i samband med din behandling.

Vi erbjuder kroppsbehandlingar med skrubb, inpackning
och massage. Varje behandling inleds med en konsultation
där behandlingen skapas utifrån dina behov. En timmes
besök i vår relaxavdelning ingår i mån av plats i samband
med din behandling.
1 000 kr
1 300 kr

60 min
90 min

HOTSTONE

Avslappnade och djupgående behandling med varma stenar.
90 min 1 300 kr

LPG

En vakuum- och massagemetod som ökar cirkulationen,
bekämpar celluliter, gör kroppen fastare och huden jämnare.
800 kr
3 600 kr

40 min
5 x 40 min

PERMANENT HÅRBORTTAGNING

Cirka 6-8 IPL-behandlingar med 1-3 månaders mellanrum
behövs för ett permanent resultat.
2 500 kr
1 000 kr
1 000 kr
800 kr

Underben
Bikini
Axill
Överläpp

VAXNING

Vi har specialvax för ansikte, ben och brasiliansk vaxning.
30 min
400 kr
60 min
850 kr
90 min
1 150 kr
Brasiliansk vaxning
40 min
750 kr

KLIPPKORT

Få rabatterade priser på dina behandlingar med våra
klippkort. Gäller för ekologiska ansiktsbehandlingar, massage
och kroppsbehandlingar.
5 behandlingar		
30 min
60 min

2 700 kr
4 500 kr

10 behandlingar
30 min
60 min

4 800 kr
8 000 kr

RELAX

Entré till vår relaxavdelning med varm källa, ångbad,
torrbastu och isdusch. Inklusive frotté, kaffe/te och frukt.
350 kr per person och timme.

BOKA

För komplett utbud, mer information och erbjudanden, se
www.skonhetsfabriken.se. Boka din behandling online, mejla
boka@skonhetsfabriken.se eller ring 031-61 90 90.
Med reservation för eventuella ändringar av priser och utbud.

