MÅ PRIMA MENY
NATURKOSMETISKA - KROPPSBEHANDLINGAR &
MASSAGE

HÄLSOFIX

Ildiko Pasztory
Diplomerad Massage - SPA terapeut
Naturkosmetolog & Friskvårdskonsulent

NATURKOSMETISK
ANSIKTSBEHANDLING
Fresh up: Rengöring mask som i två steg
djuprengör och peelar, lymfdrenerande
ansiktsmassage, fuktgivande mask, ögonbryn
plockning avslutas efter hudtyp, dag eller natt
kräm.
50 min 695:-

Maria Åkerberg Klassisk: Hudanalys,

rengöring, peeling, ånga med aromaterapi
(portömning), ansiktsmassage, energitryck,
lymfstrykning (drenage), ansiktsmask, hand
eller fotmassage och anslutande vård.
80 min 830:-

Ansiktsbehandling lyx: Hudanalys, rengöring,
enzympeeling, ånga, por-rengöring, massage
lyxig algmask, creme, serum o UV skydd,
ögonbryn och ögonfrans färg och plock.
90 min 1200:-

Portömning: Rengöring, ånga, portömning, lugnande mask avslutas behandlingen
efter hudtyp passande créme.
Ca 50-60 min 580:-

PURE CELL TREATMENT
Världsnyheten med levande växtceller, från läkarväxten
rosenrot som har antiinflammatoriska egenskaper. Det är en
NY unik ansiktsbehandling där levande celler används för att
stärka alla hudtyper och hudtillstånd.
Ansiktsmasken som är rik på antioxidanter och vitaminer i
levande form och har en anti-age verkan på djupet, ger huden
näring, spänst och lyster.
1500:- / behandling

KLASSISK MASSAGE
Massage;
• löser spänningar i muskler • ökar blodcirkulationen
• för bort slaggprodukter • har en avslappnande effekt
• påverkar nervsystemet • ökar välbefinnandet
Halvkropp 30 min 495:- (Klippkort 6 gånger: 2723:-)
Helkropp 60 min 730:- (Klippkort 6 gånger: 4015:-)

FRANS OCH BRYNFÄRGNING
Brynplockning eller vaxning
Frans eller brynfärgning
Frans eller brynfärgning inkl. plock
Frans och brynfärgning inkl. plock

160
170
310
415

::::-

PERMANENT ÖGONFRANSBÖJNING
60 min 410 :-

HÅRBORTTAGNING
Vaxning hämmar hårväxten betydligt.
Överläpp eller haka
Överläpp och haka
Helben
Helben och bikinilinjen
Halvben inkl. knä
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min) 550
min) 310

:::::-

Armhålor
Bikini
Axlar och rygg
Rygg och bröst

INFRABASTU
20 min 90:30 min 110:-

Klippkorten är giltiga 1 år från och med inköpsdatum.
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PRESENTKORT
Ge bort en härlig upplevelse. En uppskattad gåva till släkt och vänner.

Hälsofix
Norra Kungsgatan 4
642 37 Flen
Telefon: 0707- 31 00 71
www.halsofix.se
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Stängt
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-20.00
10.00-18.00

VÄLKOMMEN MED DIN
TIDSBESTÄLLNING
Med respekt för terapeutens yrkesutövning och hänsyn till övriga kunder
skall du alltid Avboka behandling senast vardagen innan klockan 18.00. I annat
fall debiterar jag dig för uteblivet besök motsvarande behandlingens halva värde.

Priserna gäller från 1/7 2022

