Ansiktsbehandlingar

- baserade på Exuviance unika koncept

Exuviance kur med AHA/PHA-peeling

En kurbehandling på 6 ggr med 1-2 veckor emellan
rekommenderas. Inkl. rengöring, hudanalys, AHA/
PHA-peeling, mask samt avslutande ansiktsvård med
serum, dagkräm och ögonkräm.

Tid: ca 40 min Pris: 425:Kur 6 ggr-10% kur 10ggr- 15%.

Hudanalys

Rengöring, hudanalys, serum samt kräm.
Ett startkit med Exuviance produkter för just Din
hudtyp ingår, för att Du ska kunna prova hemma på
egen hand.
Tid: 20 min Pris: 225:-

Vackra ögon
PRESENTKORT
En trevlig present till
någon som betyder något
särskilt för dig!

Tillval till
behandlingar
I samband med ansiktsbehandling
kan Du alltid beställa frans- och
brynfärgning till reducerat pris. En
liten behandling som gör så otroligt
mycket för Ditt ansikte.

Djuprengöring
Effektiv hudvård
som verkligen
fungerar!

Denna behandling rengör Din hud på djupet och får
Ditt ansikte att stråla. Inkl. rengöring, hudanalys,
peeling, porrengöring, mask och dagreme.
Tid: 50 min Pris: 495:-

Klassisk ansiktsbehandling

En underbar behandling – klassikern som är ljuvligt
avslappnande. Gör underverk med Din hud!
Inkl. rengöring, hudanalys, peeling, porrengöring,
ansiktsmassage, mask, samt en fantastisk
handmassage och avslutande ansiktsvård.
Tid: 75 min Pris: 649:-

Revitalis Lyx

För Dig som vill ha det där ”lilla extra”
En lyxig behandling som stramar upp, återfuktar och
förbättrar hudens kvalitet samtidigt som den motverkar hudens åldrande. Resultatet blir en fräsch hud
med fantastisk lyster. Lyxbehandlingen består av den
klassiska behandlingen med tillägg av Guldmask,
Ögonpads och Booster.
Tid: 90 min Pris: 990:-

Speciellt för Män

Även den manliga huden behöver
omvårdnad för att klara av dagliga
påfrestningar som tex rakning,
sol och kyla. I behandlingen djuprengör vi huden, avlägsnar döda
hudceller samt lugnar ner och
återfuktar huden. Resultatet blir en
renare hud med friskare lyster.
Inkl. rengöring, hudanalys,
peeling, porrengöring, ansiktsmassage, djuprengörande mask.
Handmassage samt avslutande
vård. Tid: 50 min Pris: 545:-

Exuviance kur med AHA/PHA-peeling

En kurbehandling på 6 ggr med 1-2 veckor emellan
rekommenderas. Inkl. rengöring, hudanalys, AHA/
PHA-peeling, mask samt avslutande ansiktsvård med
serum, dagkräm och ögonkräm.

Tid: ca 40 min Pris: 425:Kur 6 ggr-10% kur 10ggr- 15%.

Hudanalys

Rengöring, hudanalys, serum samt kräm.
Ett startkit med Exuviance produkter för just Din
hudtyp ingår, för att Du ska kunna prova hemma på
egen hand.
Tid: 20 min Pris: 225:Denna behandling rengör Din hud på djupet och får
Ditt ansikte att stråla. Inkl. rengöring, hudanalys,
peeling, porrengöring, mask och dagreme.
Tid: 50 min Pris: 495:-

Klassisk ansiktsbehandling

En underbar behandling – klassikern som är ljuvligt
avslappnande. Gör underverk med Din hud!
Inkl. rengöring, hudanalys, peeling, porrengöring,
ansiktsmassage, mask, samt en fantastisk
handmassage och avslutande ansiktsvård.
Tid: 75 min Pris: 649:-

Revitalis Lyx

För Dig som vill ha det där ”lilla extra”
En lyxig behandling som stramar upp, återfuktar och
förbättrar hudens kvalitet samtidigt som den motverkar hudens åldrande. Resultatet blir en fräsch hud
med fantastisk lyster. Lyxbehandlingen består av den
klassiska behandlingen med tillägg av Guldmask,
Ögonpads och Booster.
Tid: 90 min Pris: 990:-

Frans- och brynfärg
inkl.plock
(i ansiktsbehandling 175.-)

275.-

Fransfärg
(i ansiktsbehandling 100.-)

175.-

Brynfärg
(i ansiktbehandling 75.-)

125.-

Formning av bryn
(i ansiktsbehandling 100.-)

175.-

Vaxning
Överläpp, haka eller kinder
120.Bröst, mage eller rygg 250.- - 400.Hela ben inkl.bikini
550.Hela ben
450.Halva ben inkl. bikini
395.Halva ben
295.Bikini
195.Armhålor
195.Brasiliansk
495.-

-STOCKHOLM-

Oxenstiernsgatan 33. Tel. 08-667 07 25. E-mail: info@revitaliskliniken.se

Vackra ögon
PRESENTKORT
En trevlig present till
någon som betyder något
särskilt för dig!

Tillval till
behandlingar
I samband med ansiktsbehandling
kan Du alltid beställa frans- och
brynfärgning till reducerat pris. En
liten behandling som gör så otroligt
mycket för Ditt ansikte.

Djuprengöring
Effektiv hudvård
som verkligen
fungerar!

Frans- och brynfärgning inkl. formning
av bryn. Vårdande ögonmask som
minimerar fina linjer, rynkor och trötthetstecken runt ögonen. Behandlingen
avslutas med vårdande ögonkräm.
Tid: 40 min Pris: 345:I samband med ansiktsbehandling 245:-

REVITALIS KLINIKEN

Ansiktsbehandlingar

- baserade på Exuviance unika koncept

Ögonbehandling

Speciellt för Män

Även den manliga huden behöver
omvårdnad för att klara av dagliga
påfrestningar som tex rakning,
sol och kyla. I behandlingen djuprengör vi huden, avlägsnar döda
hudceller samt lugnar ner och
återfuktar huden. Resultatet blir en
renare hud med friskare lyster.
Inkl. rengöring, hudanalys,
peeling, porrengöring, ansiktsmassage, djuprengörande mask.
Handmassage samt avslutande
vård. Tid: 50 min Pris: 545:-

Ögonbehandling

Frans- och brynfärgning inkl. formning
av bryn. Vårdande ögonmask som
minimerar fina linjer, rynkor och trötthetstecken runt ögonen. Behandlingen
avslutas med vårdande ögonkräm.
Tid: 40 min Pris: 345:I samband med ansiktsbehandling 245:Frans- och brynfärg
inkl.plock
(i ansiktsbehandling 175.-)

275.-

Fransfärg
(i ansiktsbehandling 100.-)

175.-

Brynfärg
(i ansiktbehandling 75.-)

125.-

Formning av bryn
(i ansiktsbehandling 100.-)

175.-

Vaxning
Överläpp, haka eller kinder
120.Bröst, mage eller rygg 250.- - 400.Hela ben inkl.bikini
550.Hela ben
450.Halva ben inkl. bikini
395.Halva ben
295.Bikini
195.Armhålor
195.Brasiliansk
495.-
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