Prislista behandlingar VanityClinics
Vi erbjuder finansering med upp till 36 månaders räntefritt & hos Oss
kan du även betala med Klarna!

Carboxy Theraphy (priser avser en kur på 6 behandlingar)
Fettreducering, Fettansamling, Celluliter – Pris fr. 9500kr
Huduppstramning på kroppen/Bristningar – Pris fr. 10500kr
Ansikte Uppstramning/Föryngring – 9500kr
Ansikte , hals & dekolltage – 13500kr
Mörka ringar/Kråksparkar/Påsar under ögonen – 6500kr
Dekolletage – 6500kr
Dubbelhaka – 5500kr
Nasolabiala veck – 4500kr

Lapex
1 behandling - 1500kr
3 behandlingar – 3900kr (1300kr/behandling)
6 behandlingar – 6600kr (1100kr/behandling)

LPG
1 behandling – 795kr
3 behandling – 2250kr (750kr/behandlling)
6 behandlingar – 4260kr (710kr/behandling)
8 behandlingar – 5400kr (675kr/behandling)
10 behandlingar – 6550kr (655kr/behandling)
12 behandlingar – 7440kr (620kr/behandling)

Omorphia 20.0 Fettreducering/Cellulitreducering
1 behandling 30-40 min – 1600kr
5 behandlingar - 7499kr
10 behandlingar – 13900kr

Omorphia 20.0 Hudföryngring Ansiktsbehandling
1 behandling 30 min - 1490 kr
Kur 3 x 30 min - 3990kr
Kur 5 x 30 min - 6450 kr
Kur 10 x 30 min - 11 900 kr

Refine/Keep it Young RF
1 behandling – 1590kr
3 behandlingar i en kur – 3570kr
Prova på Refine - 990kr

Dermapen4
Ansikte 45 min - 2195kr/behandling Kur på 3 behandlingar - 5700kr
Ansikte och hals 60 min - 2995kr Kur på 3 behandlingar – 7900kr
Ansikte, hals och dekolletage 75 min - 3895kr Kur på 3 behandlingar - 9930kr
Uber MD Peel som tillägg i behandling – 495kr
Microbotox som tillägg i behandlingen för behandling av fet hud och förstorade porer – 895kr
Parti-behandling ansikte 30 min - 1095kr/beh 1970kr/ 2 beh 2790kr/ 3 beh
Parti-behandling kropp 45min.ex bristningar mage/bröst, akne på ryggen - 3895kr
Kur på 3 behandlingar 9930kr Kur på 6 behandlingar 16900kr
LA-Lift - 3895kr

Kur på 3 behandlingar - 9930kr

More than just a pretty face – 4495kr (behandling av ansikte,hals,dekolletage, öronsnibbar, händer)

HIFU
Ansikte – 11000kr
Ansikte, hals – 13000kr
Ansikte, hals, dekolltage – 15000kr

HIFU fettreducering kropp – Fr. 11000kr

LaseMD
(Rekommenderad kur är 4-5 behandlingar)
Ansikte - 4990kr/ behandling
Ansikte + Hals – 6990kr/ behandling
Ansikte + Hals + Dekolletage – 8990kr/ behandling
Dekolletage - 3400kr/ behandling
Händer - 2300kr/ behandling
Ärr – fr. 1200kr/ behandling
Håravfall – Kur på 10 behandlingar 19900kr

GeniusRf
Ansikte – 8000kr/behandling
Ansikte + Hals – 9000kr/behandling
Ansikte+ Hals + Dekolletage – 9900kr/behandling

Total Skin Solution
(Kombinationsbehandling GeniusRf & Lasemd)
Ansikte – 11900kr
Ansikte + Hals – 13900kr
Ansikte + Hals + Dekolletage – 16900kr

Fraxium Fusion
Ansikte- 4600kr

Kur på 4 behandlingar – 14900kr

Ansikte, hals – 5900kr Kur på 4 behandlingar – 19900kr
Ansikte, hals, dekolltage – 8900kr Kur på 4 behandlingar – 29900kr
Kinder/Händer – 2600kr Kur på 4 behandlingar -7900kr

Synergi+
Enskilda behandlingar som tillägg i Ansiktsbehandling
Deep Wash 20min – 395kr
Active Skin 15min – 795kr
Keep it Young 20min – 695kr
Deep Inject 15min – 1095kr
Kombinationsbehandlingar
Make me Glow - Deep Wash + Active Skin – 1190kr/behandling
Make me Young - Deep Wash + Active Skin + Keep it Young – 1795kr/behandling
Make me Fabulous - Deep Wash + Active Skin + Deep Inject – 2195kr/behandling
Synergi Red Carpet - Deep Wash + Active Skin + Keep it Young + Deep Inject – 2795kr/behandling
30% Rabatt vid köp av 6 behandlingar

Fillers
Läppförstoring 1.0 ml – 3500kr
Russian Lips 1.0 ml – 4200kr
Nasolabialveck (linjen från näsvingen och ner) 1.0 ml – 3500kr
Haka 1.0 ml - 4200kr
Sura mungipor 1.0 ml - 3200kr
Kindben 1.0 ml - 4200 sek

2.0 ml – 7900kr

Käkben 1.0 ml - 4200 sek 2.0 ml – 7900kr
Tear trough - 4500kr
Öronsnibb – fr. 2500kr
Hyalase – 1900kr
Borttagning av fillerklumpar 690kr

Profhilo
Ansikte/ Hals/ Dekolletage – 4200kr 2ml
Ansikte/ Hals / Dekolletage – Kur på 2 behandlingar 7900kr
Ansikte/ Hals/ Dekolletage – Kur på 3 behandlingar 9900kr

Prostolane Natural-B filler/booster 2x2.0 ml – 6900kr

Botox
1 Område – 2500kr
2 Områden – 3500kr
3 Områden – 4500kr
Fler områden – fr.5000kr
Ögonbrynslyft & Sura mungipor – från 1500kr
Svettbehandlingar

Armsvett – 5900kr

Handsvett – 5900kr

Tandgnissling – 3500kr
Botox Platysma – fr.2500kr
Rökrynkor – 1900kr
Smalare ansiktsform med botox – fr.3500kr

Mesoterapi/ Fuktinjektion
1behandling/område – 2900kr
3 behandlingar i en kur/område - 6900kr (4v mellan behandlingar)

Beautiful Eyes Inner-B
Behandling av fettpåsar under ögon 4990kr/behandling

Fatburner Inner-B
Dubbelhaka - 4990kr

Kur på 3 behandlingar - 9990kr

Kinder – 4990kr Kur på 3 behandlingar – 9990kr
Kroppen ex. mage, gäddhäng, insida/utsida lår – 9990kr Kur på 3 behandlingar 22990kr

Ultra V Trådlyft
Konsultation – 500kr (dras av vid eventuell behandling)
Mellan och nedre delen av ansiktet - 15 000 kr
Panna - 10 000 kr
Hals - 10 000 kr
Påsar/svullnad under ögonen - 6000 kr
Insjunkningar under ögonen - 6000 kr
Under haka - 6000 kr

Accor NF+ Cosmetic Corrector Plasmabehandling
Ögonlockslyft - 5000kr
Påsar under ögon – 5000kr
Kråksparkar - 3000kr
Facelift – 8900kr (Vi behandlar panna, ögonlock, under ögon, midface, käklinje.)
Bortagning av pigmentfläckar, fibrom, skintags, leverfläckar, ärr, - från 890kr
Går att tillämpa på linjer och rynkor i hela ansiktet, för prisuppgift kontakta oss

Lashlift / Browlift
Lashlift inkl Keratin - 990kr

Lashlift inkl Fransfärg & Keratinboost – 1050kr

Browlift inkl Keratin – 890kr

Browlift inkl Färgning & Keratin – 990kr

Lashlift & Browlift inkl färgning & Keratin – 1590kr

Diatermi reducering av synliga kärl
15min – 690kr

30min – 990kr

45min – 1490kr

60min – 1990kr

Vid köp av kur 4ggr erhålles 25% rabatt!

Triodus
Permanent hårborttagning, Priser per behandling (rabatter ges vid köp av hel kur)
Överläpp/Haka - 990kr
Överläpp & haka - 1300kr
Ansikte – 1800kr
Bikinilinje - 1500kr
Braziliansk - 2500kr
Underben - 2000kr
Hela ben - 3000kr
Underben & Bikini - 2600kr
Lår & Bikini - 2800kr
Hela ben & Bikini - 3500kr
Armhåla - 1200kr
Armhåla & Bikini - 2000kr
Rygg - 2900kr
Bröst – 2500kr
Magsträng - 950kr
Armar - 2400kr
Händer/Fötter - 900kr
Rumpa - 2400kr
Helkropp - 6990kr/behandling

Ansiktsbehandlingar
Avancerad hudanalys med Derma Scanner - 495kr
Nu kan vi se hur din hud ser ut på djupet! En UV-kamera ta en bild på allt som gömmer sig under dina
översta hudlager. Vi kan se dina solskador, kärl, porer, blodcirkulation. Vi mäter fuktnivå, elasticitet och
djupet på dina rynkor.
Avancerade hudanalys hjälper oss att skräddarsy ett individuellt anpassat hudvårdsprogram för att förbättra
ditt hudtillstånd.

Circadia Klassisk Ansiktsbehandling 60min - 790kr
Klassisk ansiktsbehandling där vi skräddarsyr hudvård efter Din hudtyp. I behandlingen ingår: Rengöring,
Hudanalys, EnzymPeeling, Portömning, Brynplock, Massage, Ansiktsmask samt Avslutande produkt inkl.
Ögonkräm

Circadia Djuprengörande Ansiktsbehandling 50min - 690kr
Perfekt för dig som vill få rengjord hy på djupet men har begränsat med tid. I behandlingen ingår:
Rengöring, EnzymPeeling, Portömning, Djuprengörande ansiktsmask och Avslutande produkt inkl. Ögonkräm .

Circadia Red Carpet Ansiktsbehandling 45min - 890kr
En kraftfull behandling som ger omedelbar uppstramning! Perfekt inför fest!
Denna föryngrande, uppstramande behandling innehåller den senaste teknologin av peptider & antioxidanter
som skapar en förnyelse av cellerna från de undre hudlagren. Behandlingen förbättrar hudstrukturen,
förminskar porstorlek, ökar elasticitet, lyster och vitalitet. I behandlingen ingår: Rengöring,
Hudanalys, EnzymPeeling under ånga, Firming Peptidemask, Avslutande produkt inkl. Ögonkräm

Baobab C-vitamin Boost 60min - 1095kr
I denna behandling använder vi oss av ren c-vitamin från Baobab trädet, Baobab frukten innehåller 20ggr mer
c-vitamin än en apelsin. Detta är en stark antioxidant som gör underverk för huden! Med omedelbar lyster och
uppstramning redan efter behandlingen. Perfekt för att stärka huden inför sommar och sol. I behandlingen
ingår: Rengöring, Hudanalys, Enzympeeling, Baobab mask, Fuktmask, Avslutande produkt inkl Ögonkräm

Lyx & Föryngring Ansiktsbehandling 90min - 1098kr
Denna behandling passar dig som vill både ha en längre och komplett ansiktsbehandling med djupgående
resultat och avslappning! I behandlingen ingår: Rengöring, EnzymPeeling, Portömning, AHA-pensling,
Föryngrande ansiktsmask, Ansikte & Dekolltagemassage, Brynplock och Avslutande produkt inkl. Ögonkräm .

Circadia Föryngrande Retinolbehandling 45min – 1090kr
Denna behandling kickar igång celldelningen och cellaktiviteten i huden och "Lurar" cellen att den är ung igen,
Retinol hjälper mot oxidativ stress, verkar porsammandragande och är även väldigt effektivt på acne,
orenheter i huden och fet hud. I behandlingen ingår: Avtvätt, Scanning, Enzym peeling, Retinolpensling,
avslutande produkter

Circadia Antioxidant boost - ger liv till lysterlös hud 45min - 690kr
- Rengöring med Vitamin Veil och Lipid Replacing Cleanser
- Cocoa/Rasperry Enzym peel 5–15 minuter under ånga eller varm handduk
- Avslappnande ansiktsmassage med Vitamin Veil och Vitamin C Serum
- Australian Superberry Mask / Caviar Lime Mask 10 minuter
- Avslutande produkter anpassat efter hud typ.

Circadia Fukt boost - återfuktar och ger näring 45min - 690kr
- Rengöring med Vitamin Veil och Honey Cleanser
- Cocoa/Rasberry Enzym Peel 5–15 minuter under ånga eller varm handduk
- Avslappnande ansiktsmassage med Vitamin Veil och Aquaporin
- Marshmallow mask
- Avslutande produkter anpassat efter hud typ.

Circadia SWICH 75 min - 1495 kr
Ett vetenskapligt genombrott som hjälper till att förbättra mitokondriell funktion och återställer hudens
ungdomligt utseende. Ett unikt alternativ till kemiska peelingar. Behandlingen reparerar och regenererar
hudcellerna, ökar cell till cellkommunikationen och energin i cellerna, minskar pigmenteringar och bygger upp
immunförsvaret. Kort återhämtningstid. Passar Dig som är 35 +. Kan göras året runt och görs med fördel i kur!
Dubbelrengöring och Swich Dermal Rejuvenation enligt protokoll, Avslutande produkter

Circadia Oxygen RX 30min - 695kr
En perfekt behandling för dig med extra känslig, reaktiv hy, rosacea eller akne. Eller för dig som vill ha lyster,
jämn hudton, passar alla hudtyper. Behandlingen är mycket skonsam och är kärlsammandragande samt
bakteriedödande som ger huden fantastisk lyster. Väldigt skön avslappnande behandling med mycket
ansiktsmassage.
I behandlingen: Dubbelrengöring, Oxygen RX enligt protokoll, Avslutande produkter anpassat efter hudtyp

Tillval i Oxygen behandlingen:
1.Cocoa enzym peel 290kr – Lägg till en enzympeeling för att förstärka effekten av behandlingen ytterligare
2.LacticPeel/AlphabetaPeel 390kr – Lägg till en kemiskpeel för att skapa cellförnyelse och förbereda huden
inför Oxygen RX
3.Firming PeptideMask 350kr – Peptidemasken är föryngrande och uppstramande med synliga resultat direkt
efter behandling.

Circadia Oxygen Lift 60min 1299kr – inkl. 2 tillval (ordpris 1435kr)
Circadia Oxygen Lyx 75min 1590kr - inkl. alla 3 tillval (ordpris. 1725kr)

Tillval i Circadia ansiktsbehandlingar:
Firming Peptidemask 350kr - Peptidemasken är föryngrande och uppstramande med synliga resultat
direkt efter behandling.

Lactic eller Alpha/Beta kemiskpeel 890kr - Lägg till en kemiskpeel för att skapa cellförnyelse, binda
fukt, få jämn hudton eller få bukt med plitor och acne.

Cocoa enzympeeling 290kr – En skonsam men aktiv peeling som förstärker effekten av din behandling.
Oxygen Rx som avsluta i behandling 595kr – Läs längre upp på menyn om fördelarna med
Oxygen Rx.

Vitamin A accelerator 590kr – En föryngrande Retinolpensling som kickar igång celldelningen.

Dr spiller Ansiktsbehandlingar
Celltresor The Beauty Safe Treatment 60min – 1390kr
En välgörande, lyxig anti-agebehandling som jobbar på hudens alla ålderstecken. Här arbetar de aktiva
ingredienserna cellnybildande, stärkande och reparerande för att ge dig en friskare, starkare hud som också
upplevs mer slät och ungdomlig. I behandlingen: Dubbelrengöring, Enzympeeling, Celltresor Serum, Celltresor
Hydro-release fleece mask & Intensifier, Dekolltagemassage, Silk ögonkräm, Intense rebuildingcream

Vitamin C-Plus Treatment 60min – 990kr
En glow-behandling för den trötta huden som har förlorat sin elasticitet. Huden revitaliseras och får en fin
lyster. I behandlingen ingår: Dubbelrengöring, Enzympeeling, VitaminC plus serum, Age repair peel off mask,
Aloevera Avocado mask på dekolltaget, Silk eyecream, VitaminC plus day cream

Collagen Treatment 60min – 990kr
För dig som behöver spänst och fukt. Här stärks bindväven samtidigt som du får en ordentlig fuktboost.
I behandlingen ingår: Dubbelrengöring, Special peeling milk, Collagen ampull på ansikte, hals & dekolltage,
Collage intensive fleece mask, Dekolltagemassage, Eyecontour gel, Hydro Collagen cream.

Tillval i alla ansiktsbehandlingar:.
Frans & Brynfärgning – 190kr
Formning av bryn – 100kr
Portömning under ånga - 180kr
Ansikts- & Dekolltagemassage – 140kr
´

Övriga behandlingar
Frans & Brynfärgning inkl. Brynplock – 350kr, 3ggr/899, 5ggr 1299kr
Frans- eller Brynfärgning – 250kr
Formning av bryn – 150kr
Vaxning hela ben inkl. bikinilinje – 790kr
Vaxning halva ben inkl. bikinilinje – 490kr
Bikinilinje – 390kr
Klassisk Massage 60min – 720kr
LPG Massage 40min – 795kr

Circadia Kemiska Peeling
Enstaka behandlingar från 1200kr priserna varierar beroende på styrkan på peels samt antal lager.
Vi gör alltid en konsultation i samband med Din behandling.
Förbättring och föryngring av huden där man med hjälp av olika syror avlägsnar döda hudceller
och stimulerar nybildning av hudceller. Huden får ett fräschare, slätare och yngre utseende.

Mjölksyra/Lactic acid - 1200kr
En mild peeling som passar alla hudtyper och alla i Fitzpatrick skalan. Denna behandling kan du göra
regelbundet utan att du flagnar. Du kan även återgå till din normala hudvårdsrutin samma dag. Välj gärna
till Cocoa Enzyme peeling för mer effekt.

Alpha/Beta peel – 1200kr
Passar bäst till en hud som är tilltäppt, har plitor eller är yttorr. Detta är en mild men aktiv peel som passar
alla hudtyper och alla i Fitzpatrick skalan.

Dermafrost – 1400kr
En peeling för dig med acne, finnar, pigmenteringar & åldrad hy med ojämnhudton. Vi skräddarsyr styrkan
beroende på din huds tillstånd.

JessnerPeel – 1700kr
Bra resultat på pigmenteringar och åldrad hud Passar upp till en Fitzpatrick III

MandeliClearPeel m Vitamin A Accelerator – Från 1900kr
En modifierad Jessner peel som jobbar på pigmenteringar, jämn hudton, fina linjer och rynkor. Passar
alla hudtyper upp till fitzpatrick IV. Typ III & IV måste förbehandlas med rätt
hudvårdsprodukter innan peel.

DermaCeutic Kemiska peeling
Mask peel – 1400kr/behandling (1 Kur är 4ggr 2v mellan)
30% Glykolsyra/Bentonitlera pH 2,5. Perfekt peel vid Fet hud, Acne, förstorade porer och vid allmänt
behov av djuprengöring. Som en dammsugare för comedoner (pormaskar). Bra alternativ till
portömning då de minsta comedonerna som vi hudterapeuter vanligen inte får bort manuellt elimineras
effektivt.

Milk peel – 1900kr/behandling (1 Kur är 4ggr 2v mellan)
Ca 65% Glykolsyra, Mjölksyra & Salicylsyra. H 1,7 vilket gör att den känns något svidande under de 1-2
minuterna den verkar. Milk peel utförs mest av alla peels på salongen. Detta för att den snabbt gör dig till
festens mittpunkt med sin fina effekt på lystern, att den snabbt utjämnar struktur, hudflagor mm samtidigt som

porer töms och dras ihop, smålinjer smälter bort och processer djupt ned i huden kickas igång- så som
hyaluronsyre- och kollagenproduktion.

Mela peel forte – 2900kr/behandling (1 Kur är 2-3ggr 1mån mellan)
Indikationerna är Pigment förändringar så som Melasma (vanligt i samband med graviditet/ P-piller) eller
åldersfläckar/ lentigo. Även bra för postinflammatorisk pigmentering som t ex uppstår efter acne. Utföres
nästan alltid bara 1 gång. I undantagsfall gör man upp till 3 behandlingar, då en månad efter första
behandlingen.

Cosmo Peel – 2700kr/behandling (1 Kur är 2-4 ggr 3-8v mellan)
Indikationerna är åldrad eller livlös hud, linjer, akne-ärr och bristningar.Vi väljer mellan 15-20% av denna
kraftfulla TCA- peel. Flagning följer efter våra mediumdjupa peels så de ska inte göras tätt inpå sociala event.
Ta gärna en receptfri värktablett innan du kommer då denna bränner ganska rejält under ett par minuters tid.

Toxpeel
Föryngrande peel som är ett alternativ till Botox – 1200kr/behandling

Frisör
Damklippning – 980kr
Herrklippning - 880kr
Klippning & Slingor - fr. 2300kr
Klippning & Färgning - fr. 2100kr
Slingor - fr. 1600kr
Färgning - fr. 1500kr
Färgning av utväxt - 1100kr
Hårföning / Styling (1 timme) - 700kr
Keratinbehandling - 3300kr (Exakt pris vid konsultation)
Uppsättning - fr. 900kr
Bröllopsuppsättning - Pris vid konsultation
Extentions – Pris vid konsultation

VanityClinics gör ej återköp på presentkort, köpta behandlingspaket & produkter.
Våra kunder har rätten att byta behandlingar till samma värde som kunden betalat.

VanityClinics
Finlandsgatan 68 2tr 16474 Kista
08-7509922
Info@vanityclinics.se
www.vanityclinics.se

