
BEHANDLINGSMENY 

HUDKONSULTATION 

För dig som är osäker på vad som passar din hud bäst är en hudkonsulta8on perfekt. Vi hjälper dig a= ta 
fram en skräddarsydd behandlingsplan och hudvårdsru8n.  
Under hudkonsulta8onen iden8fierar vi din hudtyp och di= hud8llstånd med hjälp av vår hudanalys. Vi 
lägger upp en behovsanpassad plan samt ger dig produktrekommenda8oner. 
Gäller även som konsulta8on för andra hudbehandlingar (inte IPL). 

30 min	 	 250:- 

ANSIKTSBEHANDLING 

Skäm bort din hud och ge den en ordentlig boost! Våra ansiktsbehandlingar uJörs med produkter från 
Exuviance. Exuviance är avancerad hudvård från de två forskare som upptäckte och tog patent på AHA – en 
av hudvårdsbranschens största innova8oner. Exuviance behandlingar är utvecklade för a= passa alla 
hudtyper, även känslig hud. Behandlingen skräddarsys all8d eRer din hudtyp och hud8llstånd. Dessutom så 
ingår all8d en AHA-syra peeling i behandlingen!  

ANSIKTSBEHANDLING - CLEAN 
Djuprengörande behandling som minimerar orenheter och balanserar huden. 
I behandlingen ingår rengöring, hudanalys, AHA-peeling, portömning, högfrekvens, mask och avslutande 
produkter. 

60 min	 	 895:- 

ANSIKTSBEHANDLING - CLASSIC 
Uppfräschande och vårdande behandling som återfuktar och stärker huden. 
I behandlingen ingår rengöring, hudanalys, AHA-peeling, lä= portömning, ansiktsmassage, mask och 
avslutande produkter. 

75 min	 	 1 095:- 

H U D V A R D S K L I N I K



ANSIKTSBEHANDLING - PREMIUM 
En avslappnande och s8mulerande behandling som ger både dig och din hud det där lilla extra. 
I behandlingen ingår rengöring, hudanalys, AHA-peeling, lä= portömning, brynplockning, ansiktsmassage, 
specialmask, skalpmassage och avslutande produkter. 

90 min	 	 1 295:- 

FRANSAR & BRYN 

Framhäv dina ögon och di= ansikte med färgning och brynformning. Färg och form anpassas all8d eRer dina 
önskemål. 

Frans- & brynfärg inkl. brynplock    45 min	 	 445:- 
Fransfärg inkl. brynplock     30 min 		 325:- 
Brynfärg inkl. brynplock      30 min 		 325:- 
Frans- & brynfärg      30 min 		 345:- 
Färgning av fransar      30 min 		 225:- 
Färgning av bryn      15 min 		 150:- 
Brynformning       30 min 		 225:- 

MICRONEEDLING 

Microneedling är en avancerad nålbehandling som orsakar en kontrollerad skada i huden. Kroppens 
naturliga läkningsprocess triggas igång för a= reparera skadan och därmed s8muleras produk8onen av 
kollagen och elas8n. Som resultat av behandlingen får huden mer spänst, lyster och blir jämnare. 
I behandlingen ingår rengöring, lä= diamantslipning, needling med NCTF vitamincocktail, mask och 
avslutande produkter. 

Microneedling Ansikte      45 min	 	 1 595:-  
	 	 	 	 	 	 	 	 3x45 min	 4 290:- 

Microneedling Ansikte & Hals     60 min	 	 1 895:- 
	 	 	 	 	 	 	 	 3x60 min	 5 190:- 

BORTTAGNING AV MILIER 

Milier är små vita kulor av talg och kera8n som oRast förekommer kring ögonen men kan även ses i andra 
delar av ansiktet. De liknar vita pormaskar, men 8ll skillnad från en vit pormask så har milier ingen 
uJörselgång, de är alltså helt inkapslade. För a= extrahera milierna, det vill säga klämma ut innehållet, 
måste man därför göra en liten öppning med en steril kanyl eller lance=. Man ska absolut inte klämma ut 
milier själv, man riskerar a= förvärra 8llståndet och orsaka ärr. Vi på Hudterapeuten C är utbildade a= 
extrahera milier på e= skonsamt sä=. 

MILIERBEHANDLING - LITEN 
I behandlingen ingår rengöring, bor=agning av milier, högfrekvens och avslutande produkt. 
Vi extraherar så mycket vi hinner under behandlingen. Fler än en behandling kan behövas om du har mycket 
milier. Om du endast har 1-4 milier kan vi ta bort dem under en vanlig portömning. 

30 min	 	 395:- 



MILIERBEHANDLING - STOR 
I behandlingen ingår rengöring, peeling, ånga, bor=agning av milier, högfrekvens och avslutande produkt. 
Vi extraherar så mycket vi hinner under behandlingen. Fler än en behandling kan behövas om du har mycket 
milier. Om du endast har 1-4 milier kan vi ta bort dem under en vanlig portömning. 

60 min	 	 595:- 

KEMISK PEELING 

Ge din hud ny= liv och mer lyster med en kemisk peeling! Vi jobbar med Exuviance professionella peelingar 
som exfolierar huden effek8vt och skonsamt, sam8digt som cellförnyelsen s8muleras. Vi erbjuder flera olika 
AHA-peelingar och en re8nol peeling. 
Kemisk peeling är e= samlingsnamn för olika behandlingar där ak8va ingredienser läggs på huden. 
Exuviance professionella peelingbehandlingar har unika sammansä=ningar som ger maximal effekt utan a= 
irritera huden. 

AHA PEEL 
Effek8v expressbehandling med AHA-peeling från Exuviance. Vi använder oss av olika exfolierande, 
cellförnyande och volymgivande fruktsyror som 8ll exempel glykolsyra, mandelsyra och citronsyra. 
Behandlingen och syrorna skräddarsys för just din hudtyp och dina behov. 
ERer en AHA-peeling känns huden omedelbart återfuktad och uppfräschad - perfekt som en ”quickfix"! 

30 min	 	 495:- 

RETINOL RADIANCE PEEL 
Högeffek8v peeling från Exuviance som jobbar på ålderstecken och pigmenteringar, förbä=rar 
hudstrukturen samt ger ökad lyster. Passar även bra för en fet eller acnebenägen hud. Peelingen har en unik 
sammansä=ning med kraRfull re8nol som exfolierar och s8mulerar cellförnyelsen och passar dig som vill 
arbeta på djupet. 
Peelingen appliceras på salongen och tvä=as av hemma eRer vår instruk8on. ERer ca 2-3 dagar kan det 
uppstå en fällning som varar i några dagar beroende på hudtyp. Inom en vecka är huden helt återställd med 
förnyad spänst och smidighet. 

30 min	 	 1 295:- 

PRX-T33 

PRX-T33 är den nya genera8onens TCA-peel för alla åldrar, hudtyper och års8der. Behandlingen är en hybrid 
mellan peeling och injek8onsbehandlingar som omedelbart levererar tydliga resultat. PRX är nålfri och har 
en unik patenterad formula bestående av en kombina8on av TCA, väteperoxid samt kojicsyra. Den unika 
formulan gör a= den inte orsakar ”fros8ng” och a= den kan användas under alla års8der utan a= orsaka 
ljuskänslighet. Behandlingen är även näs8n8ll smärJri och orsakar minimal gällning. 
Resultatet av behandlingen är en op8mal hudhälsa med vitalitet, lyster, jämn hudton, fyllighet, fasthet och 
djup återfuktning. 

Ansikte        30 min	 	 1 995:- 
Ansikte & Hals       30 min	 	 2 495:- 
Hals        30 min	 	 1 500:- 
Hals & Dekolletage      30 min	 	 2 495:- 
Handryggar       30 min	 	 1 500:- 
Bristningar       30 min	 	 från 1 500:- 



MICRODERMABRASION 

Microdermabrasion är den ytligaste formen av hudslipning. Vid en Microdermabrasion slipar man ner 
hudens y=ersta lager (epidermis) som bland annat består av döda hudceller. Det går a= jämföra med när 
man slipar en yta med e= mycket fint sandpapper. Hudslipningen sä=er igång kroppens naturliga 
läkningsprocess och på sä= s8muleras återuppbyggnaden av ny och frisk hud. Resultatet blir en fräsch hud, 
ökad lyster och förbä=ring av torra par8er. Metoden är väldigt skonsam och passar bra för ytliga hudbesvär 
eRersom man endast påverkar hudens y=ersta skikt. 

45 min	 	 695:- 

DERMAPLANING  
 
Dermaplaning är en kombina8onsbehandling som inleds med en skalpellpeeling där man med hjälp av 
e= tunt skalpellblad exfolierar hudens y=ersta lager som består av döda hudceller. Skalpellpeelingen 
ökar cirkula8onen, s8mulerar cellförnyelsen och avlägsnar allt gun i ansiktet. 
ERer skalpellpeelingen är huden extra mo=aglig och som andra steg i behandlingen applicerar man 
därför en lä= kemisk peeling på huden. 

60 min	 	 995:- 

NORDLYS IPL 

IPL (intensivt pulserat ljus) är en skonsam och mångsidig ljusbehandling. Det finns många olika IPL-system 
med varierande prestanda. Vi på Hudterapeuten C har valt a= jobba med IPL-systemet Nordlys från Candela 
Medical. Systemet har en unik patenterad teknologi, Dual Mode Filtering, där poten8ellt skadliga 
våglängder och våglängder som bara he=ar upp va=net i huden filtreras bort. 
Nordlys IPL är kliniskt bevisat säker och används effek8vt för permanent hårbor=agning, hudföryngring 
(photo rejuvena8on), bor=agning av ytliga kärl och pigmenteringar samt behandling av acne. 

PERMANENT HÅRBORTTAGNING 
Ansikte        1 200:- 
Överläpp       400:- 
Haka        500:- 
Överläpp & haka      700:- 
Kinder        600:- 
Armhålor       500:- 
Hela armar       1 200:- 
Överarmar       900:- 
Underarmar       900:- 
Bröst        900:- 
Magsträng       600:- 
Mage        1 200:- 
Rygg        1 200:- 
Axlar & skuldror       1 200:- 
Hela ben       2 000:- 
Lår        1 200:- 
Underben       1 200:- 
Bikini        600:- 



Hela ben & bikini      2 300:- 
Stuss        900:- 
Brasiliansk (kvinnor)      1 200:- 
Helkropp - Paketpris      5 500:- 

HUDFÖRYNGRING 
Ansikte        1 600:- 
Hals        900:- 
Dekolletage       1 500:- 
Ansikte & Hals       2 300:- 
Ansikte, Hals & Dekolletage     3 300:- 

PIGMENTERINGAR 
Enstaka pigment      600:- 
Ansikte        1 600:- 
Händer        800:- 

YTLIGA BLODKÄRL 
Enstaka kärl       500:- 
1 område       800:- 
2 områden       1 000:- 
3 områden	 	 	 	 	 	 	 1 200:- 

ACNE 
Ansikte        1 200:- 
Kinder        900:- 
Acneärr (röda) 	 	 	 	 	 	 1 200:-	  


