Ansikte
Ansiktsbehandling Klassisk 60 min ...................... 499:Dubbelrengöring, peeling, ånga, porrengöring, massage av
ansikte, hals och skuldror, vårdande mask samt creme.

Inkl brynplock/vax ...................................................... 570:Inkl brynfärg och plock/vax ........................................ 645:Inkl fransfärg ............................................................. 595:Inkl frans- och brynfärg samt plock/vax ..................... 695:Ansiktsbehandling Lyx 90 min ............................. 725:För dig som vill ha lite extra av allt. Förutom som i ovanstående
behandling finns här mer tid till porrengöring samt en längre massage. Behandlingen har dessutom utökats med brynplock,
akupressurmassage, ögonmask, samt ampull/aha eller
specialmask. Avslutas med lätt makeup om så önskas.

Inkl frans- eller brynfärg ............................................ 825:Inkl frans- och brynfärg ............................................. 875:Ansiktsbehandling express 25 min ....................... 255:Dubbelrengöring, peeling, massage eller mask, creme.

Porrengöring ansikte eller 1/2 rygg ca 45 min .... 400:För dig som vill lägga fokus på djuprengöring av huden. Idealiskt
för dig med mycket tilltäpptheter, pormaskar, acne etc.
Dubbelrengöring, peeling, ånga, porrengöring, mask och creme.

Ungdom under 20 år ................................................. 300:Tillval till ovan behandlingar:
aha-/vitaminampull, specialmask mm pr st ............ + 100:Vax överläpp eller haka ............................................ + 70:Vax överläpp och haka ........................................... + 110:AHA-behandling 25 min.......................................... 325:Dubbelrengöring, AHA-syra, mask, creme

AHA 15 min (ej mask) ............................................ 240:AHA 10-kur (2 st 25 min + 8 st 15 min) .................. 2300:Dimond dermabrasion
Här slipar vi huden med diamanter i kombination med ljus. Behandlingen reducerar rynkor, acne, acneärr, pigmentfläckar, och
stora porer. Ljusets färg bestäms utifrån vilket problem man behandlar

Hela ansiktet eller dekoltage .................................. 600:Punktbehandla ............................................... från 250:10-kort hela ansiktet ............................................. 5400:-

Fransar & Bryn
Brynplock/vax ..........................................................135:Färgning av fransar .................................................200:Färgning av bryn, plock/vax ingår..........................220:Färgning av fransar inkl plock/vax .......................230:Färgning av fransar & bryn, plock/vax ingår .........270:Ögonfransförlängning .............................................895:Påfyllning från ............................................................450:Vaxning
Hela ben (ej bikini) ...................................................480:Hela ben (inkl bikini) ................................................545:Halva ben (knä och ner) ..........................................325:Halva ben (knä och ner inkl bikini) .........................390:Armar ........................................................................250:Rygg, hel ...................................................................350:Rygg, halv .................................................................250:Bikini .................................................................från 200:Under armar..............................................................150:Överläpp eller haka ..................................................125:Vax Överläpp och haka ...........................................170:Permanent Makup
Kosmetisk tatuering – FDA godkända
naturbaserade pigment utan Järnoxid. Bleks
succesivt men ändrar inte färg. Hållbarhet ca 510 år. Ett återbesök inom 8-12 veckor ingår.

Konsultation (borträknas vid behandling) ................500:Ögonbryn, fyllda ...................................................4 600:Eyeliner,uppe längs franskanten ...........................4 000:Eyeliner uppe bredare ...........................................4 500:Eyeliner, nere ........................................................3 200:Eyeliner, uppe & nere ...........................................6 000:Borttagning av tatuering (även kropp)........från 2 000:-

Händer & Fötter
Minimanikyr 30 min (utan lackning) .........................270:Formning, nagelbandsputsning och polering.

Klassisk Manikyr 50 min (utan lackning).................385:Som ovan inkl vattenbad och lätt handmassage.

Spa manikyr 70 min (utan lackning) ........................545:Klassisk manikyr som även innefattar peeling & inpackning

Nagelförlängning gelé eller väv ..............................580:Fransk manuell ..........................................................680:Nagelförstärkning (ej tippar) gelé eller väv ...........450:Enkel utväxtfyllning (ej fransk) max 4 veckor ........350:Utökad utväxtfyllning (frank) max 4 veckor ............450:Borttagning av material...........................................200:Borttaging av material i samband med nytt set..........100:SPA-Pedikyr 60 min ................................................425:Mjukgörande fotbehandling med väldoftande fotbad, nagelvård,
filning, peeling, inpackning, massage av fot och underben.

Fotvård 60 min .........................................................395:För fötter som kräver lite extra. Fotbad, nagelvård,
filning/skalpell, ev. borttagning av nageltrång, liktorn, förhårdnader och hälsprickor samt insmörjning med creme.

På lätta fötter 25 min ...............................................300:Vi börjar med ett avkopplande fotbad följt av en underbar underbens och fotmassage. Du svävar på moln efter denna behandling

Lackning i ovanstående behandlingar .................+ 40:Fransk lackning i ovanstående behandlingar ......+ 60:-

Makeup
Makeup 30-45 min ............................................från 300:Brudmakeup inkl prov makeup ............................1200:Enskild makeuplektion ....................................från 650:För övriga priser och kurser se separat prislista

Endast lackning (polering av naglarna ingår) ..........120:-

Öronhåltagning
1 hål titan eller plast...................................................150:2 hål titan eller plast...................................................290:Vi är licensierade öronhåltagare av Blomdahl medical

Helkropp ...................................................................249:Halvkropp .................................................................175:Ben ............................................................................150:Ansikte & dekolletage .............................................100:-

Solspray
Brun utan sol på mindre än 10 min.Ingen orange ton! Vi har ett
unikt system som ger vacker jämn solbrun färg, snabbt, naturligt
och säkert.

Kroppsbehandlingar
Bodyscrub 30 min ................................................... 350:Här peelar vi bort alla döda hudceller så du får en fräsch
och silkeslen hud
Kroppsinpackning inkl bodyscrub 60 min............ 599:Energigivande helkroppsbehandling med peeling och inpackning.
Välj mellan lera, aromaoljor eller fuktinpackning. Behandlingen
avslutas med en lätt massage av bodylotion.

Paketbehandlingar
Topp till tå 70 min ....................................................650:Lätt rengöring, peeling och massage av ansikte, skuldror & nacke
samt ansiktsmask, creme och foundation.
Peeling, inpackning och massage av händer & fötter.

Topp till tå Lyx 160 min .........................................1100:-

HÖLLVIKENS
SPA & HUDVÅ
HUDVÅRD

Som ovan men utökad med fullständig spa pedikyr
och manikyr.

Helhetsharmoni 120 ..............................................1100:Inleds med välgörande bodyscrub efterföljt av ett kurbad med
ditt val av olja/salt . Avslutas med en behaglig helkroppsmassage med varma lavastenar. Medtag badkläder.

Hot Stone Massage helkropp 60 min .....................700:Hot Stone massage rygg 30 min.............................400:Massage med varma lavastenar - en totalupplevelse för både
kropp och själ. Passar även dig som inte kan/vill gå på vanlig
massage, samt för dig med dålig cirkulation. En upplevelse
utöver det vanliga

Helkropps Aroma/Spa massage 60 min ................ 500:Rygg Aroma/Spamassage 30 min ......................... 300:Djup avslappning, energi och balans för kroppp och själ.
Bra för att förebygga stela muskler i nacke och axlar. Passar dig
som vill ha en lättare massage.

Kurbad 25 min ......................................................... 350:I samband med annan behandling ............................ 200:Parbad 40-60 min .................................................... 450:Stilla bad eller med massagestrålar, ditt val av oljor/salt.
Avslappnande, uppiggande eller utrensande. Medtag badkläder.

Massage
För dig som vill ha en mer djupgående/behandlande
massage eller idrottsmassage. Här behandlar vi
triggerpunkter samt utför töjningar vid behov.
All klassisk massage utförs av en certifierad massör
Halvkoppsmassage 30 min .................................... 299:Halvkroppsmassage 45 min ................................... 399:Helkroppsmassage 60 min ..................................... 499:Helkroppsmassage djupgående 90 min................ 699:-

Fråga oss gärna om andra paketbehandlingar. Vi skräddarsyr
gärna efter dina/era behov.

Laser & IPL
Här sammarbetar vi med lasergruppen på Slottstadens läkargrupp. Ring för information eller bokning av tid

Restylane & Botox
Botox & Restylanebehandllingar från ................2500:Konsultation (dras av vid behandling) ....................... 300:Sprutning av kärl på ben, första besöket ............1700:Återbesök ...............................................................1200:-

040-45 43 30

Cambridgekuren
Viktreducering med Cambridgekuren
Inskrivning/Konsultation, tidsbokning ........................100:Minska 2-5 kg/vecka! Godkänd av livsmedelsverket och
kontrollerad av Karolinska Sjukhusets viktenhet. Snabbaste
och säkraste sättet att minska i vikt! Vid köp av minst två
veckoförpackningar avgår konsultatiosavgiften.

OPI

www.hollvikenspa.se
Polisvägen 5, 236 31 Höllviken

Avbokning ska ske senast kl 15
dagen innan. Ej avbokad tid debiteras
Vi förbehåller oss rätten till ändringar

