
ANSIKTSBEHANDLINGAR

Jag specialanpassar alltid mina behandlingar efter varje kunds behov och gör alltid en hudanalys.
Behandlingarna utförs med Exuviance professionell.

Aroma classic 55 min 620,-

En grundlig och lyxig behandling

Djuprengöring, ånga, AHA-PHA peeling/kornpeeling, porrengöring, brynformning med vax el pincett, mask, massage av ansikte, nacke,

dekolletage. dagcreme/ foundation

(boosta behandlingen om du önskar med diverse tillval)

Aroma man 55 min 620,-

För den manliga huden. Rengöring, peeling, portömning, ev brynansning, mask, massage av ansikte, nacke och axlar, skalp

Aroma liv & lyster 40 min 570,-

En kortare ansiktsbehandling

Rengöring, peeling, ev portömning vid behov alt plockning bryn, mask, massage av ansikte, dagcreme

Aroma frisk & fräsch 40 min 570,-

Varmt nerbäddad får du rengöring, peeling massage och mask, även nacke,skalp, händer får härlig massage

ej porrengöring el brynplock

(Denna behandling är godkänd som friskvård)

Aroma express 25 min 450,-

En quickfix behandling utan porrengöring el brynplock

Rengöring, ånga, peeling, ansiktsmassage/mask.

dagcreme och foundation

Aroma ungdom 45 min/60 min 450,-/550,-

För dig med oren tonårshy. Djuprengörande behandling

för dig upp till 19 år. Minimerar orenheter och överskottstalg. Rengöring, PHA -peeling (20-30%), grundlig portömning, lymfdränage,

högfrekvens mask o creme.

ingår ej brynplock eller massage.

AHA-PHA syrapeeling 25 min 450,-

kur 3 beh 1200,-/ 6 beh 2250,-

Motverkar akne,förstorade porer, oönskad pigmentering, torr hud och minimerar rynkor. Huden får mer lyster, klarare hudton och en

jämnare struktur.För bästa effekt rekommenderas en kur på 6-9 behandlingar med.

Rengöring AHA- PHA-peeling 20-30%, mask samt creme.

föregås med fördel av “aroma classic”innan kuren startar.

Retinolpeeling-Radiance Peel 30 min 1200.-

Kur 3 ggr 3000,-

En högeffektiv A-vitamin peeling -unik och smärtfri

som förbättrar hudens struktur,minimerar rynkor,och jämnar ut pigment. Passar de flesta hudtyper även för acnebenägen fet hy

efter 2-4 dagar kan det uppstå en fjällning som varar i någon/ra dagar, beroende på hudtyp. du får även ett kit med anpassade produkter

för egenvård som räcker ca 1 vecka. Drygt en vecka senare har du en boostad hy med förnyad glow, spänst och smidighet.

TLLVAL TILL ANNAN BEHANDLING:

Decolltage: AHA-PHA peeling,creme 100,-

Ögonbeh: dränerande massage inkl mask 125,-

brynplock/vax 125,-

Frans och brynfärgning 275,-

Fransfärgning /brynfärg 150,-

Vaxning överläpp/haka 125,-

Vax överläpp + haka 150,-

Vax hela ansiktet 300,-

Massage 25 min/15 min 300,-/200,-

Rygg-kli 15 min 200,-

Chi-maskin 15 min 100,-

Infraröd-värmeterapi 20 min 100,-

Djuprengörande ryggbehandling 20 min 275,-

Lätt Manikyr Filning o polering

lackning och handcreme 20 min 275,-

Lätt Makeup 15 min med eget smink 200,-

Spapedikyr 20 min 275,-



FRANSAR & BRYN

Brynformning med vax el.pincett 15 min 250,-

Brynfärgning inkl. brynformning 25 min 275,-

Fransfärgning inkl. ögoncreme 25 min 275,-

Frans-och brynfärgning

inkl. brynformning

med vax el pincett, ögoncreme 35 min 400,-

KROPPSBEHANDLINGAR

Body detox 1 tim 45 min 1200,-

Bodyscrubb, helande och dränerande helkropps massage, inpackning i infravärmefilt,

behovsanpassad ansiktsbehandling

Aroma rygg 55 min 650,-,

Djuprengörande beh. för ryggar med orenheter.

Rengöring, PHA-peeling, ånga, portömning,

mask och lätt massage

.

Aromas massage

”balsam för kropp & Själ”

En intuitiv kroppsmassage med fokus på avslappning inkl. eteriska välgörande oljor och infrarött-värmande ljus

60 min/45 min/30 min 650,-/550,-/450,-

tillval:

Infraröd värmemadrass 20 min i beh 100,-

Chi-maskin 15 min 100,-

Aroma sinnesro

Kli/beröring/taktil 40 min/30 min 550,-/450,-

Enkelt i sitt slag -men oslagbar

-få saker är så avkopplande som att bli kliad på ryggen
redskap:träpinnar,naglar/fingertoppar

APPARATUR

Infraröd värmebeh.terapi

40 min/30 min/20 min 350,-/300,-/250;-

Ökar cirkulationen, förbättrar lymfsystemet, ökar förbränningen,,minskar smärta, lindrar inflammation

Chi -maskin

fotvagga som skapar en mjuk vågrörelse som sprider sig genom hela kroppen.

Masserar inre organ, ökar lymfflödet, rensar ut gifter, ökar förbränningen, syresätter blodet, ger ny energi

10 min motsvarar 1 timmes promenad

20 min/15 min/10 min 250,-/200:-/150:-

kombo:chi-maskin + infraröd-värmemadrass

40 min /30 min/ 20 min 400,-/350,-/300,-

10 kort / 5 kort 25 min 2800,- / 1500,-

PEDIKYR

Sköna fötter 50 min 500,-

Grundlig fotvårdsbehandling som gör “att du går på moln”

örtfotbad, klippning och slipning av naglarna,

borttagning av förhårdnader som avslutas

med en skön avslappnande fotmassage.

Fotvård som friskvård 50 min 625;-

Anpassad för dig som får friskvårdsbidrag från din

arbetsgivare ( inklusive moms)

fotvård mini 25 min 400,-

En fotvård för dig som önskar få hjälp med nagelklipp

eller annat enstaka problem.

fotbad + åtgärd

Tillval: lackning tånaglar 50,-

extra fot/benmassage 10 min 200,-



MANIKYR

Vackra händer 50 min 620,-

Filning, bad och polering av naglarna, nagelbandsvård,

lackning samt handmassage.

Fräscha händer 35 min 450,-

Manikyr för mannen eller nagelbitaren.

Naglar och nagelband fräschas upp.

Händerna blir sköna och mindre raspiga.

HÅRBORTTAGNING MED VAX

Vaxning ger ett mer bestående resultat än rakning. Det tar 4-6 veckor innan hårstråna växt ut och då är de mjukare och finare än vid

rakning.

Hela ben 40 min 525,-

Hela ben + bikinilinje 60 min 575,-

Halva ben (knä och neråt) 30 min 400,-

Halva ben + bikinilinje 40 min 500,-

Bikinilinje/armhålor 15 min 250,-

brasiliansk 35 min 450,-

Armar 20 min 350,-

Ansikte 10 min fr. 150,-

PAKETBEHANDLINGAR

Stora lyxkuren 2tim 15min 1800,-

En toppenpresent till jubilaren eller till dig

som vill unna dig något alldeles extra.

Du njuter av fotvård, ansiktsbehandling,

avslappningsmassage, lätt manikyr

Inkl, lättare förtäring

Topp & Tå 90 min 950,-

Ansiktsbehandling + fotvård

Tillval: lack tånaglar 50,-

Aroma special 90 min/60 min 950,-/650,-

En rofylld behandling som laddar batterierna Ansiktsbehandling inkl.rygg & nackmassage med välgörande eteriska oljor o

infrarött-värmande ljus.

välj mellan lång eller kort behandling.

Tillval: Infraröd värmemadrass 25 min 100,-

Häl�a -Skön�e� -Väl�efi�n����

Anette Lennklev auk.hudterapeut

Ulvögatan 53, Rydebäck

boka tid på: 0705-617951

bankgironr: 5370-2353

swish: 1232708105

För den medvetna kvinnan / mannen


