EXUVIANCE ANSIKTSBEHANDLINGAR
Exuviance är avancerad hudvård från de läkare som
upptäckte och tog patent på AHA.

Exuviance Ansiktsbehandling Classic

820 kr

En rengörande och cellförnyande ansiktsbehandling som ger näring och
lyster till huden. Rekommenderas till alla hudtyper. Ingår: rengöring,
AHA peeling, portömning, brynformning, ansiktsmassage, mask, serum

75 min
Exuviance Ansiktsbehandling Basic
och vårdande kräm.

720 kr

Efter hudanalys & konsultation med kunden så fokuserar vi på en
ordentlig porrengöring ELLER en stimulerande massage. Ingår:
rengöring, AHA peeling, portömning ELLER ansiktsmassage, mask,
serum och vårdande kräm.

60 min
Exuviance Express 30 min

495 kr

Ingår: Rengöring, AHA peeling, djuprengörande mask, serum och
vårdande kräm. Denna behandling kan med fördel göras som en kur.*

Exuviance Anti Age 90 min

995 kr

MASSAGE
Klassisk helkropps massage 60 min
Klassisk rygg massage 30 min

Klippkort klassisk massage, 60 eller 30 min
Köp ett Klippkort på 5 st Klassisk Massagebehandlingar á 30 el.60 min
och vi bjuder på en 6e behandling.*Klippkortet gäller i 6 månader.

SPA massage 75 min

770 kr

En lugn helkroppsmassage inklusive ansikte- och skalpmassage
med mjuka, följsamma grepp för total avslappning .I kombination
med Thann Bad & Massage Oil (egen vald doft) bidrar till att frigöra
toxiner samt lindra stress och spänningar.

Shell massage 60 min NYHET

Acne behandling 60 min NYHET

Välj 3 behandlingar:

avslutande behandlande specialprodukter.

*AHA kur à 30 min
Vid köp av 5 behandlingar samtidigt bjuder vi på en 6:e
behandling. (Giltig i 6 mån.)
+ Tillval i Ansiktsbehandling:
Exuviance AHA Handbehandling

795 kr

En djupt avslappnade och värmande massage med varma snäckor och
aroma olja.Den har en lugnande och stressreducerande effekt
samtidigt som den ger ny kraft och energi.

KOMBI BEHANDLINGAR
Bliss Fix, 90 min

720 kr

420 kr

I denna behandling så fokuserar vi på rygg, nacke och axlar.

Lyxig, Cellförnyande & med Anti age effekt. Intensivt återfuktande.
Ingår: Rengöring, booster fylld av antioxidanter, AHA peeling,
portömning, ansikts- & handmassage, brynformning, ansiktsmask samt
vårdande produkter från Exuviance Age Reverse serie.
Djuprengörande behandling för Dig med problemhy. Rengöring AHA
peeling, porrengöring, svalkande och djuprengörande mask samt

650 kr

Öka cirkulationen i musklerna, lösgör slaggprodukter och spänningar i
hela kroppen. Regelbunden massage förebygger trötthet och smärta.

995 kr

En perfekt present till någon du tycker om eller till dig själv.

*Mini ansiktsbehandling
*Handspa
*Frans & brynfärgning

*Fotspa
*Rygg massage
*Fot & underbensmassage

Paketpriset gäller när en person bokar 3 av dessa behandlingarna vid
ett och samma tillfälle.

Ansiktsbeh & Ryggmassage 90 min

+205 kr

+120 kr
+ 80 kr

FRANSAR & BRYN
Frans & Brynfärgning Inkl brynplockning

350 kr

Tillval i ansiktsbehandling +205 kr

Frans Eller Brynfärgning Inkl brynplockning

295 kr

Tillval i ansiktsbehandling +170 kr

Brynformning

230kr

Gustav III:s blvd. 90, Solna
www.blissklinik.se
08-410 885 85

1100 kr

Lyxig kombi behandling som inleds med Klassisk ryggmassage och följs
sedan av 60 min Uppfräschande Ansiktsbehandling.

Ett Anti-Age tillval med AHA och Mask för handryggen som jobbar med
åldersrelaterade pigmentfläckar och hudkondition. Gäller ej för Express

Varm Sojavax inpackning för händer el. fötter
Guldmask

FOLLOW YOUR BLISS!

Bokning online: www.blissklinik.se
Telefon: 08-410 885 85

Öppettider:
Mån-Ons.
Torsdag
Fredag
Lör.
Söndag

09.30-18.00
09.30-20.00
09.00-17.00
10.00-15.00
STÄNGT
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SKÖNA FÖTTER

Nagelkorrigering

350 kr

Ortonyxi används för att avhjälpa nageltrångsrelaterade problem.

Medicinsk Fotvård inkl. fotmassage

595 kr

Uppmjukande fotbad, fot status, nagelvård, åtgärder efter ditt behov,
tar bort eventuella förhårdnader, hälsprickor, liktornar, behandlar
vårtor, slipning av tjocka naglar) samt rådgivning. Anpassas alltid efter
ditt behov och avslutas med välgörande fotmassage.

Fotvårdsspecial 75

min.

695 kr

Medicinsk fotvård samt fot & underbensmassage

Delbehandling Med. Fotvård

+ Tillval i Fotbehandlingar:
Lackning i samband med fotvård:
Exuviance Bodypeel
Varm sojavax inpackning

+100 kr
+120 kr
+120 kr

GUINOT ANSIKTSBEHANDLINGAR
Franska GUINOTs ansiktsbehandlingar utnyttjar
effekterna av avancerad högteknologisk apparatur i
kombination med mer traditionella behandlings
tekniker.

Hydradermie

750 kr

Guinots stjärnbehandling! 60 min
Underbar ansiktsbehandling som med hjälp av apparatur ger fukt och
näring på djupet. Ingår: Rengöring, jonisering, ansiktsmassage, serum
och mask. Huden blir renare, klarare och strålar av lyster och fräschör.
Perfekt att göra som kur för total genomgång.

TA STEGET FÖR BÄTTRE FOTHÄLSA

195-450 kr

Hydradermie Plus 75 min

870 kr

innebär att du får hjälp med det som är mest akut, så som :
nagelklipp/vård, slipning av tjocka naglar, nageltrång eller

Som ovan fast med portömning.

liktornsbehandling som inte kräver en hel behandlingstid.

Eye Logic Ögonbehandling 45 min

Fotvård friskvård 60 min

Eye Logic apparatur ögonbehandling behandlar den känsliga huden
kring ögonen. Reducerar och minimerar linjer och rynkor, svullnader
och mörka ringar.

680 kr

VAXNING
Hela ben och bikini
Hela ben
Halva ben och bikini
Halva ben
Rygg, axill, bikini el. armar
Överläpp/ haka

595 kr
495 kr
480 kr
380 kr
380 kr
280 kr

+180 kr
Fot & Benmassage med Exuviance bodypeel
30 min.
420kr

HÄNDER & NAGELVÅRD
Manikyr inklusiv lackning 60 min

399 kr

Fötterna behandlas först med exfolierande fotpeeling och
varma handukar innan massagen som hjälper till att lugna trötta fötter
och ben.

Manikyr Express 30 min

Behandlingen rek. inom friskvård. Ingår: fotbad, klippning och slipning
av naglar. Ev. förhårdnader avlägsnas avslutas med avkopplande
fotmassage. Behandlingen är momsbelagd. Gäller för Actiway,
friskvårdsbidrag dyl.

Fotkur med sojavax 60 min

565 kr

Ekologisk alternativ till paraffinbad. Skön, djupt fuktgivande
behandling,. Används bl. a för att öka blodcirkulationen, mjuka upp
torra fötter och för att lindra smärtan vid artrit och reumatism. Har
även en otroligt avslappnande effekt.(Fotbad,peeling/fotskrubb, värma
sojavax strumpor, avslutar med skön fotmassage med återfuktande
kräm). Tillval: nagelvård:

Vårtbehandling:
Nybesök /återbesök 30 min.

350kr / 250 kr

Nagelsvampbehandling:
Nybesök/Återbesök 30 min

550kr / 320 kr

Vid 1:e besök ingår en nåva nagelgel preparat mot nagelsvamp.

Nagelbad, Nagelbandsbehandling, filning av form, polering av nageln,
handmassage och lackning.

320 kr

Nagelbandsbehandling, filning av form, lätt polering av nageln och
handmassage. EJ LACK

Gellack behandling enfärgad NYHET
Gellack behandling fransk NYHET
Bortagning Gellack inkl manikyr

495 kr
580 kr
350 kr

Bokning online: www.blissklinik.se
Telefon: 08-410 885 85

595 kr

Hydradermie Lift - Lyft utan kniv- 60min 770 kr
Det allra senaste mot rynkor och förlorad elasticitet.
En effektiv apparatur behandling med dränage, muskelstimulering och
massage. Tränar och tonar ansiktets muskler och ger ett omedelbart
resultat. För bästa resultat rekommenderas en kurbehandling

Anti-Age,Age Summum 50 min. NYHET

895 kr

En ny innovativ , Anti-Age behandling!
En Anti-Age behandling baserat på en intensiv dermabrationpeeling i
kombination med högaktiva anti-age ingredienser i både serum och
mask. En ansiktsbehandling utöver det vanliga!
KURPRIS För ett mer långvarigt resultat rekommenderas en
behandlingskur om 3 gånger, 1 gång/vecka. 5% rabatt, Gäller vid köp
av samtliga Guinots behandlingar vid första beh.tillfället.

Hydraclean 30 el. 45 min. NYHET

420/590 kr

En djuprengörande ansiktsbehandling. Den patenterade apparaturens
värme i kombination med specifika produkter verkar renande och
lösande på pormaskar och orenheter.

