


signum
SIGNUMBEHANDLING 120 min, 1495 kr 
En Signumbehandling börjar med en avkopplande 
helkroppspeeling som skrubbar bort hudens torraste partier. 
Därefter väntar en helkroppsmassage med varma lavastenar, 
doppade i eteriska oljor för en avkopplande och  harmonisk 
 upplevelse. Efter dessa inledande moment är din kropp 
 mottaglig för en näringsgivande inpackning med växtoljor 
som har en lugnande och återfuktande effekt på din hud. 
Under  tiden får du en ansiktsrengöring med avslappnande 
ansikts massage. Behandlingen avslutas med en ansiktsmask 
som både  återfuktar och ökar lysten och spänsten i ansiktet. 
En riktig hudboost! 

• Peeling med salt

• Hot-stone-massage

• Näringsrik oljeinpackning

• Ansiktsrengöring

• Avslappnande ansiktsmassage

• Återfuktande samt energigivande ansiktsmask

ANSIKTE
I en ansiktsbehandling hos oss gör din hudterapeut 
en  personlig hudanalys och använder sig av produkter 
 anpassade efter just din hys behov, oavsett om du är kvinna 
eller man, har ung eller mogen hy. I våra behandlingar 
 använder vi oss av Matis underbara produkter.

QUICK FACE 20 min, 245 kr
En snabbfix som ger omedelbar fräschör! Med 
 kvalitetsprodukter och instruktioner från en terapeut gör du 
behandlingen själv. Rengöring, peeling eller mask och en 
mjuk ansiktskräm ingår. 

ANSIKTSBEHANDLING 50 min, 825 kr 
Djuprengöring, peeling, ansiktsmask och avslutande 
 produkter.

ANSIKTSBEHANDLING 80 min, 1225 kr 
Grundlig hudanalys, djuprengöring, peeling, behandling 
av problemområde, ansiktsmask, ansiktsmassage och 
avslutande produkter.

ANSIKTSBEHANDLING 110 min, 1325 kr 
Grundlig hudanalys, djuprengöring, peeling,  behandling 
av problemområde, ansiktsmask, ansiktsmassage, 
 formning av bryn, färgning av bryn och fransar samt  
avslutande produkter.

OXYGENBEHANDLING 50 min, 1325 kr 
Madonnas personliga favorit! Huden får maximalt med 
näring och fukt, cellförnyelsen stimuleras, cirkulationen 
ökar och huden ser påtagligt yngre ut. Vi rekommenderar 
en  inledande kur på sex behandlingar och därefter var 4:e 
till var 6:e vecka.

Kur med 6 behandlingar 6800 kr 

TILLVAL FÖR ANSIKTE  95 kr/st
• Specialgummimasker 
 - Extra lystergivande 
 - Fuktgivande 
 - Lugnande (känslig hy) 
 - Mot pigmentfläckar

• Champagnemask

• Eyes (mot påsar under ögonen)

• Dekolletage och hals/nacke

• Face 

Färgning av fransar och  
bryn samt formning av bryn 30 min, 395 kr 

Färgning av fransar 20 min, 225 kr 

Färgning och formning av bryn 20 min, 345 kr 

Formning av bryn 10 min, 150 kr 

fötter
Skäm bort dina fötter med en välgörande behandling och 
naturliga produkter från Matis. Samtliga produkter är helt 
baserade på växtingredienser.

FOTKUR 20 min, 380 kr
Efter ett fotbad kommer dina fötter att skrubbas med 
en produkt som rensar bort slaggprodukter, motverkar 
 vätskeansamling och återfuktar. Behandlingen avslutas  
med massage och återfuktande kräm.

FOTVÅRD 50 min, 825 kr 
Uppmjukande fotbad följt av borttagning av förhårdnader  
och torra hudceller. Behandlingen avslutas med nagelvård och 
insmörjning med en uppfräschande och mjukgörande kräm.

TILLVAL FÖTTER 95 kr/st
• Lackning 

• Fotmassage



VAXNING
Alla hår på kroppen är inte aktiva samtidigt, utan växer i olika 
cykler. Håren kan vara antingen aktiva, tillbakabildande eller 
vilande. Vaxning håller i ca 4-6 veckor och håren blir med tiden 
mycket mjukare och glesare. För bästa resultat bör håret vara 
minst 0,5 cm långt men inte längre än 3 cm. Peela hudområdet 
som ska vaxas dagen innan för att få upp eventuella inåt-
växande hårstrån. 24 timmar efter vaxning bör du inte bada, 
sola, basta eller använda produkter på det vaxade området.

HELA BEN & BIKINILINJE 60 min, 825 kr

HELA BEN 50 min, 705 kr

HALVA BEN 20 min, 380 kr

BIKINI ELLER ARMHÅLA 25 min, 380 kr

MANIKYR
 
MANIKYR MED LACK 50 min, 525 kr

MANIKYR UTAN LACK 30 min, 355 kr
Få mjuka och fina händer. Om du väljer manikyr med lack får 
du med dig lacket hem.

MAKE-UP
 
MAKE-UP 20 min 355 kr 
Låt vår terapeut hjälpa dig med det lilla extra. Det är ingen 
komplett makeup utan fokus ligger på ögon eller läppar.

MAKE-UP 50 min 525 kr  
Du väljer mellan dag-och kvälls make-up. Vår terapeut gör 
en färganalys och sminkar dig med Bare Minerals produkter. 
Vid bokning av denna behandling får du 20% rabatt på våra 
Bare Minerals- produkter. 

MAKE-UP KURS 80 min 625 kr/pers (minst 6 pers.) 
I kursen använder vi Bare Minerals-produkter och lär ut 
hur du enkelt kan lägga en make-up på rätt sätt, hitta rätt 
nyanser på din foundation och ögonskugga. Vid bokning av 
denna behandling får alla deltagare varsin värdecheck på 
300 kr att använda till Bare Minerals produkter. 

MASSAGE
MASSAGE halvkropp 20 min, 355 kr 
Du som känner att du behöver en stunds avkoppling eller 
en snabbt uppiggande kur ska välja den här  behandlingen 
som fokuserar på rygg och nacke.  

MASSAGE helkropp 50 min, 825 kr 
Ren njutning i nästan en hel timme. Lägg till rätta medan 
vi lägger fokus på dina önskemål med en avslappnande, 
eller uppiggande, eterisk olja.

HOT-STONE-MASSAGE  

50 min, 825 kr · 80 min, 1225 kr  
En helkroppsbehandling med varma lavastenar, doppade 
i aromatiska oljor och som stimulerar alla dina sinnen. Det 
här är en behandling som lindrar muskelvärk samtidigt som 
den ökar blod-och lymfcirkulationen. En energigivande 
 behandling! I 80-minutersbehandlingen ingår det även 
lättare ansiktsrengöring och skalpmassage.
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