Kroppsscrub

Hårborttagning med vax

Konstmaterial på naglar
Akryl/gelé
Nagelförlängning naturell
Nagelförlängning fransk
Nagelförlängning spetsiga
Nagelförstärkning naturell
Nagelförstärkning fransk
Återbesök naturell från
Återbesök fransk från
Återbesök fransk glitter/flera färger
Återbesök spetsiga
Design tillägg från
Borttag material
Gelélack
Gelélack fransk/flera färger
Gelélack vid förstärkning/återbesök
Gelélack borttag
Gelélack tånaglar
Paraffinbad händer
Paraffinbad händer vid annan behandling

900:1000:1200:750:800:600:700:800:800:+100:495:500:600:+100:350:790:250:+130:-

Manikyr & Pedikyr
Händer
Mini manikyr
Standard manikyr
SPA manikyr
Fötter
Pedikyr utan lack
SPA Pedikyr utan lack
Tillägg lackning
Pedikyr med gelélack

Bryn
Överläpp eller haka
Överläpp och haka
½ ben
Hela ben
Bikini
Bikini vid vaxning av ben
Axiller (armhålor)
Brasiliansk
Brasiliansk återbesök (max 8 v)
Helrygg
Framsida
Armar
Helkropp

240:240:300:450:550:330:220:290:800:620:660:580:350:3600:-

Hårborttagning med sugering
Bryn
Överläpp eller haka
Överläpp och haka
½ ben
Hela ben
Bikini
Bikini vid sugering ben
Axiller (armhålor)
Brasiliansk
Brasiliansk återbesök (max 8 v)
Helrygg
Framsida
Armar
Helkropp

280:280:330:500:650:380:300:350:800:620:700:650:450:4500:-

Epilering
350:450:500:550:650:+100:1150:-

Läs mer om de olika behandlingarna på hemsidan

15 min
30 min

375:440:-

550:1100:-

Massage
250:470:720:970:490:800:-

Axel- & nackmassage 15 min
Rygg inkl axlar & nacke 25 min
Rygg inkl axlar & nacke 50 min
Helkroppsmassage 80 min
Hotstone 25 min
Hotstone 50 min

Kosmetisk tatuering
Taffy
3D stråteknik
Powder brows
Ombre
Powder & 3D
Fransmarkering
Eyeliner uppe
Eyeliner uppe & nere
Eyeliner skuggad/vinge uppe
Läppar kontur skuggad
Läppar ombre
Skalppigmentering från
Areola 1 st
Areola 2 st
Ärrkorrigering från
Borttag kosmetisk tatuering
3e återbesök

Fråga oss gärna om
våra kompetenser
inom skönhet!

3495:4495:4495:4900:5500:2900:3900:4600:4500:4900:4900:5000:7500:11000:5000:från 1200:-/gång
+1200:-/gång

20% rabatt
för pensionärer och
studenter mån-fre 9-12

Vi har utbildningar med internationella diplom.
Världen kan bli din arbetsplats

Håltagning/piercing
Öra 1 hål
Öra 2 hål
Näsa

Kroppsscrub 45 min
Kroppsscrub med helkroppsmassage 110 min

230:380:400:-

Vi använder oss av blomdahls medicinska håltagning

Prislistan gäller från 1/12 2017

Kungsgatan 14 972 34 Luleå 0920-222 000
info@xtremebeauty.se www.xtremebeauty.se

Prislista

Fransförlängning
Ögonfransförlängning Silke
Litet återbesök silke 45 min (ca 2 veckor)
Mellan återbesök silke 60 min (ca 3 veckor)
Stort återbesök silke 75 min (ca 4 veckor)

1450:595:695:870:-

Ögonfransförlängning Flatlashes
Litet återbesök flatlash 45 min (ca 2 veckor)
Mellan återbesök flatlash 60 min (3 veckor)
Stort återbesök flatlash 75 min (ca 4 veckor)

1550:595:750:895:-

Ögonfransförlängning Volym
Litet återbesök volym 45 min (ca 2 veckor)
Mellan återbesök volym 60 min (3 veckor)
Stort återbesök volym 75 min (ca 4 veckor)
Extra stort återbesök volym 90 min (ca 5 v plus)

1895:650:750:895:1150:-

Ögonfransförlängning Mega Volym
Litet återbesök Mega volym 45 min
Stort återbesök Mega volym 90 min

2195:850:1195:-

Ögonfransförlängning tillägg 15 min extra tid
Borttag ögonfransförlängning
Borttag smink

+175:490:+100:-

Lash lift/fransuppböjning
Lash lift med frans och brynfärg inkl brynplock
Lash lift med fransfärg inkl brynplock
Lash lift med brynfärg inkl brynplock
Lash lift inkl brynplock

Klippning 30 min
Klippning 45 min
Klippning 60 min
Barnklippning t.o.m 9 år
Barnklippning 10-13 år
Färgning från
Slingor från
Färgning & slingor från
Färga utväxt från
Slinga utväxt från
Bleka utväxt från
Klippning & permanent från
Tvätt & fön från
Styling från
Baluppsättning
Enklare festuppsättning från
Skäggklipp
Lyxrakning med kniv 90 min
Olaplex – En vårdande och reparerande
hårbehandling som kan läggas till i varje
frisörbehandling från

490:570:670:320-380:420:950:1050:1080:890:1100:1100:1500:570:590:1900:800:390:890:-

299:-

Möjlighet till lätt uppfräschning av färg vid klippning
eller förbättring av hårkvalitén finns.

Ögonbryn & fransar
Frans & brynfärg inkl plock
Frans & brynfärg inkl vax
Fransfärg inkl plock
Fransfärg inkl vax
Brynfärg inkl plock
Brynfärg inkl vax
Brynplock
Vaxning av bryn
Fransfärg
Borttag smink

Ansiktsbehandlingar

Frisör

395:415:310:330:300:320:220:240:270:+100:990:890:890:790:-

Vi erbjuder olika brudpaket samt balpaket.
Fråga våra frisörer eller läs mer på hemsidan.

Ansiktsbehandling Lätt - 45 min
590:Rengöring, peeling, massage, mask, dag- & ögonkräm.
Ansiktsbehandling Djuprengörande - 60 min 840:Rengöring, peeling, ånga, porrengöring, mask,
dag- och ögonkräm.

Hudföryngring/
Avancerad hudvård
NBE1000 - Ett mycket exklusivt elektromagnetiskt system.
Med hjälp av radiofrekventa vågor och aktiva serum kan vi
ge dig fantastiska resultat så som: hudföryngring och lyft,
rynkreducering, minskning av rosacea och ytliga kärl, acne,
ärr, mörka ringar och påsar under ögonen, dubbelhaka.
Vi kan också behandla kroppen: celluliter, fettreducering,
bröstlyft, slapp hud, strie/ärr och ödemreducering.
Ansikte
1495:-

Vi erbjuder hårförlängning och hårförtjockning med hairtalk,
keratinvax och rinex. Boka en kostnadsfri konsultation för exakt
pris.

Ansiktsbehandling för män - 60 min
820:Anpassad behandling för män,
som klassisk ansiktsbehandling men utan brynplock.
Ansiktsbehandling LYX - 90 min
1300:Behandlingen börjar med en axel & nackmassage
följt av rengöring, peeling, brynplock, ansiktsmassage,
mask, dag- och nattkräm.
I alla våra ansiktsbehandlingar ingår en utförlig hudanalys

Fråga vår hudterapeut om priser för behandlingar
på kroppen samt specifika områden i ansiktet.

NBE Deep Skin - NBE Deep skin består av 2 unika verktyg
som kombineras med högteknologiska produkter.
Den djuprengörande ablatorn genomför en effektiv
mekanisk peeling. Den djupgående infusorn använder en
unik teknologi med mikrokanaler som öppnar upp huden
lätt och slussar effektivt ner de aktiva högkoncentrerade
serumen djupt ner i huden.
Ansikte
1895:NBE Magic Delux
NBE1000 & NBE Deep Skin 120 min

Hårförtjockning/
Hårförlängning

Ansiktsbehandling Klassisk - 80 min
970:Rengöring, peeling, ånga, porrengöring, brynplock,
massage, mask, dag- och ögonkräm.

2500:-

Microneedling
Micronålsbehandling som ökar produktionen av nytt kollagen och verkar uppstramande. Hudstrukturen blir jämnare
så som ärr, linjer, pigmentförändringar.
Hela ansiktet
2200:Linjer runt ögon
1200:Linjer runt munnen
1200:Ärr kinder från
1500:Kemisk peeling
Samlingsnamn där aktiva ämnen läggs på huden
för hudföryngring och hudförbättring.
Från 1200:Läs mer om de olika hudbehandlingarna på vår hemsida

Make-up
Vardags make-up
Fest make-up
Brud make-up inkl konsultation
Tillägg lösfransar

595:650:1100:+100:-

