
Alla behandlingar på Skönhetsfabriken är resul-
tatinriktade och resultatet kan vara allt ifrån en 
avkopplande stund till bättre hälsa på lång sikt 
eller synliga resultat. I denna meny presenterar 
vi vad våra hantverkare kan åstadkomma genom 
att använda sig av sina yttersta kunskaper och 
de senaste teknikerna. Alla behandlingar skapas 
under konsultationen. Utifrån dina önskemål och 
behov hjälper vi dig att nå ett optimalt resultat, 
oavsett vilket område du väljer att behandla. 

PRISLISTA

Stampgatan 4, 411 03 Göteborg, Tel 031-61 90 90
boka@skonhetsfabriken.se www.skonhetsfabriken.se

resultatinriktade 
behandlingar



Konsultation
Om du är intresserad av våra resultatinriktade behandlingar är du varmt välkommen att 
boka en konsultation. Under konsultationen lägger vi tillsammans med dig upp en plan 
samt ett kostnadsförslag. Priset för konsultationen dras av från det första behandlings- 
tillfället. 

20 min   300 kr 

  Ansiktsbehandling
Med hjälp av aktiva produkter, syra och peeling och med ett antal olika apparaturer reduc-
erar vi pigmenteringar, rynkor/linjer, hudåkommor och åldrad hud. Många av behandlingarna 
görs i kurer för bästa resultat.

40 min Från 950 kr
60 min  Från 1250 kr
90 min Från 1550 kr
120 min Från 1850 kr 

Botox, Restylane,Kosmetisk tatuering 

Pris efter konsultation 

  Massageterapeutisk behandling
Behandlingen utförs av en massageterapeut och kan vara inriktad på att förebygga eller 
behandla direkta problem. Exempel på behandlingsområden är rygg, nacke och axlar och 
problem som nackspärr, ryggskott, tennisarmbågar men också huvudvärk och ledbesvär.

40 min  650 kr
60 min 950 kr
 

 Osteopati
Osteopati används för att rätta ut spänningar och blockeringar samt felställningar i 
ryggrad, bäckenet och skelettet. I behandlingen, som utförs av vår Osteopat, ingår olika 
metoder av mjukdelsmassage, manipulations- och mobiliseringstekniker. 

40 min  650 kr 
60 min  950 kr 
10 x 40 min 6000 kr
 
 
  Manuell medicinsk behandling
Behandlingen utförs av en idrottsläkare och vänder sig till dig som vill slippa smärta i rygg, 
axlar, nacke, knän och armbågar med mera. Du får kunskap om möjliga orsaker till smärtan 
samt hur du kan förebygga problemen i framtiden. 

40 min 900 kr

Akupunktur
Akupunkturen har ett brett behandlingsområde, allt ifrån smärtproblematik till 
utmattningssymtom men även rynkreducering. 

60 min  1000 kr 10 x 60 min 9000 kr 
90 min   1300 kr 10 x 90 min 12000 kr 
4 * 40 min  2400 kr  

Koppning
Koppning används för att öka blodcirkulationen i musklerna och att hjälpa kroppen att 
transportera bort slaggprodukter i vävnaden. Exempel på behandlingsområden är vid 
muskelspänningar, smärta och celluliter. 

40 min 650 kr 90 min 1250 kr
60 min 950 kr 4*40 min 2400 kr

LPG 

LPG är en vacuum och massagemetod som ökar cirkulationen, bekämpar celluliter, gör 
kroppen fastare och huden jämnare. Fina resultat uppnås i kombination med Power plate. 

40 min   800 kr
4*40 min   3000 kr
12*40 min  9000 kr

IPL
Med M22 ljus- och lasersystem kan vi erbjuda en effektiv behandling av solskadad hud, 
blodkärl, olika typer av pigmenteringar, slapp, torr och livlös hud, acne, kärl på ben samt 
permanent hårreducering. De vanligaste behandlingsområdena är ansikte, hals, dekolle-
tage, händer och ben. De flesta behandlingarna görs i kurer för optimalt resultat och huden 
får ej vara solbränd vid behandling. 

Hudföryngring IPL
Med hjälp av vår IPL M22 kan vi erbjuda effektiv och synlig reducering utav solskadad hud, 
pigmenteringar, acne, rosacea och rodnad. Behandlingarna görs i kurer och skräddarsys 
efter ditt utgångsläge och dina behov. 

Helt ansikte  1800 kr
Dekolletage  1800 kr
Ansikte & dekolletage  2500 kr
Hals  1500 kr
Ansikte & hals  2500 kr
Ansikte hals & dekolletage  3500 kr
Händer  1000 kr

Permanent hårreducering IPL
Bli hårfri med hjälp av vår IPL M22. Generellt sett behövs 6-8 behandlingar med 1-3 
månaders mellanrum för permanent resultat. För att behandlingen skall fungera måste 
huden vara ljusare än hårstråt och huden får inte vara solbränd. 

Underben  2500 kr
Bikini  1000 kr
Axill  1000 kr
Överläpp  800 kr
Haka  1000 kr
Överläpp & haka  1500 kr

Laser
Med Lumenis M22 Nd Yag kan vi ta bort mindre skönhetsfläckar så som spindel kärl, 
hemangiom, kärlnystan och smärre åderbråck. 1-4 behandlingar behövs normalt sett för 
permanent resultat. 

1-3 skott   600 kr  
Näsvingar Från  600 kr
Kinder Från  800 kr
Ben Från  1500 kr

Medicinsk fotvård
Behandlingen utförs av en fotvårdsspecialist som förebygger, behandlar och lindrar 
olika ohälsotillstånd i foten som liktornar, hälsprickor, kartnaglar, klonaglar och diabetes- 
fötter. Du får råd och information om vilka inre och yttre orsaker som påverkar dina 
fötters tillstånd så att du kan hjälpa till och förebygga problemen. 

40 min  650 kr
60 min  950 kr

Reservation för ev. ändringar av priser och utbud. 
För mer information, besök www.skonhetsfabriken.se


