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BEHANDLINGSMENY - 2017
Ansiktsbehandlingar
Aroma basic 45 min
En skön och vårdande behandling utan porrengöring.
Ånga, rengöring, peeling, brynformning, ansiktsmassage och mask
Aroma classic 60 min
För dig som önskar den klassiskt långa och sköna behandlingen.
Rengöring, peeling, ånga, portömning, brynformning, mask,
massage av ansikte, nacke och dekolletage

450,-

550,-

Aroma lyx 80 min
650,En behandling för den mogna kvinnan som ger en intensivt antiåldrande och cellförnyande effekt,
jämnar ut hudens struktur och ger ungdomlig lyster.
Rengöring, peeling, ånga, kort portömning, brynformning, massage av ansikte, nacke,
dekolletage och händer, mask, ögonmask samt fuktcreme
Aroma man 50 min
För den manliga huden.
Rengöring, peeling, portömning, ev brynansning, mask, massage av ansikte, nacke och axlar

495,-

Aroma ungdom 50 min
För dig med oren tonårshy, detta är en djuprengörande behandling för dig upp till 19 år som
minimerar orenheter och överskottstalg.
Rengöring, PHA -peeling (20-30%),grundlig portömning, lymfdränage, högfrekvensbehandling,
mask och creme

395,-

Aroma mini 30 min
Kurkort: 3 gånger
Antirynkbehandling utan portömning som ökar fukt och näringsstatusen i huden.
Kan göras vid enstaka tillfällen men även som en kur på 3-6 behandlingar.
Rengöring, peeling, massage eller mask, samt fuktcreme

350,900,-

Exuviance AHA syrapeeling 30 min
Kurkort: 6 behandlingar
Intensivkur för dig som behöver hjälp att ”kicka”igång huden eller för dig med acne,
grova porer, ärr, pigmentfläckar, rynkor mm.
För bästa effekt rekommenderas en kur på 6-10 behandlingar med 1-3 veckors intervall.
Effekten av kurbehandlingen förbereds och underhålls med hemmaprodukter.
Rengöring PHA-peeling 20-30%, mask samt creme

450,2250,-

Tillval till ansiktbehandlingarna
Booster ökar peelingstyrkan
C-vitamin boost
Decolltagebehandling med syrapeeling och mask
Ögonbehandling massage och mask
Frans- och brynfärgning
Fransfärg
Brynfärg
Vax överläpp eller haka
Vax överläpp och haka
Vax hela ansiktet
Massage 15 min
Djuprengörande ryggbehandling 30 min
Lätt manikyr, filning, polering, lackning och handcreme 20 min
Lätt makeup 20 min,-

75,50,100,100,210,160,135,125,150,210,225,275,225,225,-

Access bars 30 min
Body wrap 45min
Spapedikyr 20min

250,300,225.-

Fransar & bryn
Brynformning med vax el. pincett 15 min
Brynfärgning inkl. brynformning 20 min
Fransfärgning inkl. ögoncreme 20 min
Frans- och brynfärgning inkl. brynformning med vax el pincett, ögoncreme 35 min

195,250,250,350,-

Makeup
Fest 60 min
Brud 60 min
Brud inkl. tärna 60 min + 30 min
Bal (student) 60 min
Konsultation/rådgivning ca 90 min
Lätt makeup 20 min i kombination med annan behandling
Jag kommer gärna till dig eller din frisör när jag ska lägga din brud eller festmakeup
tillkommer

500,750,1000,400,vard. 500,-helg 650;200;Körersättning

Fillers & botox
Aroma har samarbete med leg. sjuksköterska med lång erfarenhet av injektionsbehandlingar,
ring eller mejla för mer information och prisuppgift.
Manikyr
Vackra händer 60 min
Filning, bad och polering av naglarna, nagelbandsvård, lackning samt handmassage
Fräscha händer 45 min
Manikyr för mannen eller nagelbitaren, naglar och nagelband fräschas upp,
händerna blir sköna och mindre raspiga
Fotvård ”fotvård är ingen lyx det bara känns så”
Sköna fötter 60 min
Grundlig fotvårdsbehandling.
Fotbad, klippning, nagelbandsvård, borttagning av förhårdnader.
inklusive fotmassage med en uppfriskande kräm alternativt lackning av tånaglarna
SPA pedikyr 45 min
Härlig fotvårdsbehandling.
Saltscrubb, filning, örtfotbad, nagelklipp, samt avslutande fotmassage

495,450,-

425,-

425,-

Hårborttagning med vax
Vaxning ger ett mer bestående resultat än rakning.
Det tar 4-6 veckor innan hårstråna har vuxit ut och då är de mjukare och finare än vid rakning.
Hela ben 40 min
Hela ben + bikinilinje 60 min
Halva ben (knä och neråt) 30 min
Halva ben + bikinilinje 40 min
Bikinilinje eller armhålor 15 min
Armar 20 min
Ansikte 10 min
Rygg 30 min

495,550,350,450,195,325,fr.150,fr.350,-

Kroppsbehandlingar
Aroma rygg 60 min
Djuprengörande behandling för ryggar med orenheter.
Rengöring, PHA-peeling, ånga, portömning, mask och lätt massage

495,-

Aromas massage ”balsam för kropp o själ” 30 alt. 45 min
En mjuk, helande och avslappnande massage med eteriska välgörande oljor

375,-/475,-

It Works Body Wrap 60 min ”prova på”
Tona och lyft önskat område på kroppen gör celluliter mindre framträdande ger dig snabba
och långvariga resultat tack vare en växtbaserad unik formel.
Ansikte/haka/armar/ben/stuss/mage välj själv.

550,-

I kombination med annan behandling

300,-

”Gör det själv hemma” Wrapping
Paket innehållande 4 wraps (vilket räknas som 1 behandling
Blir du lojal kund eller själv distributör gäller annan prislista, hör av dig för mer info.

1200,-

Öronljusbehandling 35 min
Behandlar öronproblem, rengöring av hörselgångarna, lindrar öronsusningar, lock för öronen,
hörselnedsättning pga vax, tryckreglerar vid huvudvärk/migrän och bihåleinflammation,
lindrar och verkar härligt avslappnande.

355,-

Access Bars ca 60 min
kurkort: 3 behandlingar
En energigivande behandling där man med lätt beröring stimulerar 32 Bars (=punkter),
belägna på huvudet och ansiktet. Tankar/oro försvinner och stillhet uppstår.
Blockeringar som orsakats av ilska, frustration och trötthet frigörs och din hälsa, dina relationer,
karriär och livslust förbättras.

495,1300,-

Paketbehandlingar
Topp & tå 2 tim
Ansiktsbehandling och fotvård

850,-

Stora lyxkuren 3 tim 30min
Bästa gåvan till jubilaren eller till dig som vill unna dig något alldeles extra.
Fotvård, ansiktbehanding, avslappningsmassage, lätt manikyr, lättare förtäring

1500,-

Aroma special 75 min
550,En rofylld behandling som laddar batterierna.
Ansiktsbehandling inkl. rygg-nackmassage med välgörande eteriska oljor o infrarött värmande ljus
Bröllopspaketet ca 4 tim
Ansiktsbehandling, frans- och brynfärgning, fotvård, komplett manikyr, lättare förtäring samt
brudmakeup på dagen D

1900,-

Mamma & dotter (5-12 år) 100 min
675,Fotbad med uppfriskande örter inkl frukt o dryck sedan en lättare ansiktsbehandling för er båda
och under tiden masserar ni varandras fötter eller händer och ni får tips om hur ni ska sköta er hy.
Avslutningsvis får din dotter en lätt ryggmassage. (Kan ersättas med andra behandlingar)

Presentkort
Finns att köpa för alla behandlingar.
-En gåva med omtanke

