PRISLISTA

Avboka din tid per telefon, 036-333 66 00, 24 timmar innan utsatt tid.
Gilla oss på Facebook, Skin&Care by Amanda

DENNIS GROSS
KEMISKA PEELINGAR
Alpha Beta peelingar ger omedelbar synlig effekt. Det är 5 olika AHA och BHA syror
som exfolierar huden och förbättrar din huds kondition. Behandlingen ger spänst,
återfuktar, minimerar rynkor och linjer, verkar porsammandragande, motverkar
hyperpigmentering, acne och rocacea, reglerar talgproduktionen, reparerar solskador
och jämnar ut hudtonen.
enstaka

kur 3ggr

kur 5ggr

Alpha Beta ansiktspeeling 30 min

Alpha Beta peeling med dermatologiska resultat

995:-

2 485:-

4 075:-

Alpha Beta halspeeling 15 min

450:-

985:-

1 575:-

Alpha Beta dekolletagepeeling 25 min

595:-

1 285:-

2 075:-

1 245:-

3 235:-

5 325:-

895:-

2 185:-

3 575:-

Alpha Beta ansikte-, hals- och dekolletagepeeling 40 min

1 450:-

3 985:-

6 575:-

Alpha Beta Lyx 40 min

1 295:-

3 385:-

5 575:-

2 485:-

4 075:-

Alpha Beta ansikte- och halspeeling 30 min
Alpha Beta hals- och dekolletagepeeling 25 min

Inleds med en Alpha Beta ansiktspeeling och sen en
värmande mask med hyaluronsyra och C-vitamin som
ger intensiv återfuktning och fantastisk lyster.
Kliniska ansiktsbehandlingar
Dr Gross klassiska ansiktsbehandling 60 min

895:-

Rengöring, hudanalys, portömning, Alpha Beta Daily
Face Peel Pads, ansiktsmassage, hyaluronsyramask och kräm.
Alpha Beta Extra Lyx 60 min

1 495:-

Du får en Alpha Beta ansiktspeeling, ansiktsmassage,
en booster anpassad efter din huds behov,
hyaluronsyramask och kräm.
Akne behandling 30 min
En intensivverkande och rengörande behandling mot
akne, rocacea och hormonrubbningar.
Rengöring, Alpha Beta Face Peel och kräm.

995:-

DERMAPEN
DERMAPENBEHANDLINGAR
Dermapen behandlingar har många fördelar, men bidrar framförallt till att bromsa
ålderstecken och minska synligheten av ärr och bristningar. I behandlingen
används ett flertal nålar som tränger igenom huden och aktiva ämnen slussas ned.
Huden får då en utomordentlig boost och kollagentillväxten ökar, vilket ger huden
spänst och förbättrar strukturen.
DERMAPEN 4
En mikronålsbehandling som återfuktar, minimerar rynkor och linjer,
verkar porsammandragange och motverkar acne och rosacea. Upp till
1300 små hål skapas i huden per sekund, vilket stimulerar
kollagentillväxten i huden och verkar föryngrande.
Dermapen 4 ansikte
Rengöring, mikronålsbehandling, mask, kräm och cover recover
anpassad efter din hudton.

2 195:-

Dermapen 4 ansikte och hals

2 795:-

Dermapen 4 ansikte, hals och dekolletage

3 295:-

Dermapen 4 parti

1 495:-

DERMAPEN ÜBER PRO PEELING
För ökad resultat kan man lägga till den kemiska pelingen Über Pro.
Peelingen jobbar extra på rynkor, acne och pigmentering. Den
förbättrar omedelbart hudstrukturen, ger lyster oh jämnar ut hudtonen.
Über Pro Peeling 30 min (utan Dermapen 4)
Dermapen 4 inklusive Über Pro Peeling

995:2 495:-

Rengöring, mikronålsbehandling, mask, kräm och cover recover
anpassad efter din hudton.

DERMAPEN KRYOBEHANDLINGAR
Dermapeen Freezepen avlägsnar godartade hudförändringar som till
exempel pigmenteringar, åldersfläckar och vårtor. Behandlingen är
säker, snabb och effektiv. Med det precisa munstycket fryser
Freezepen endast bort hudförändringen och inte den omgivande,
friska huden. Detta innebär minimalt obehag och få biverkningar.
Rådgör alltid med din läkare före behandling.
1 prick/fläck

595:-

2-3 prickar/fläckar

795:-

3-4 prickar/fläckar

995:-

ÖGON
Färgning av fransar och bryn inklusive brynplockning
Brynfärgning och brynvaxning
Fransfärgning
Brynvaxning

395:295:275:175:-
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