Ansiktsbehandlingar

Kemisk peeling

De flesta av oss jagar snabba lösningar men vet egentligen att den bästa
vägen till hållbara resultat är långsiktighet. Att med jämna mellanrum
besöka en professionell hudterapeut borde vara lika självklart som frisör
eller tandläkare. En ansiktsbehandling är dessutom ett tillfälle då du får
uppdaterade rekommendationer om nyheter och hudvårdsprodukter som
passar just din hud, dina behov och skyddar mot allt det som påskyndar
hudens åldrande. Regelbundna ansiktsbehandlingar är en av de absolut
bästa investeringarna för långsiktig skönhet och välmående.

Kemisk peeling är syrabehandlingar som medicinskt förbättrar huden.
Syrorna jämnar ut hudens struktur, ger spänst och framför allt en fantastisk lyster. Behandlingen passar alla, men speciellt bra för dig med hudproblem som t.ex. fet/oren hud, förstorade porer, linjer/markeringar, solskadad
hud och pigmenteringar. Behandlingen kan göras som en engångsbehandling eller, för bästa resultat, en kur på cirka 4–6 gånger. Rekommendation
är att man gör behandlingen i september–april. Vid samtliga behandlingar
med kemiska peeler gäller totalt solskydd före, under och upp till en månad efter avslutad kurbehandling med minst spf 30.

klassisk lyster

90 min: 1200 kr

Klassisk ansiktsbehandling med produkter för lyster som snabbt ger synligt
resultat, anpassas efter hudtyp och årstid. Rengöring, hudanalys, peeling,
formning av bryn, ånga, grundlig porrengöring, massage av ansikte, dekolletage och nacke, mask, dagcreme och vårdande foundation.

klassisk

75 min: 1020 kr

När du bokar en kur ger vi dig 20% på hela kuren. Vi erbjuder alltid en
kostnadsfri konsultation för kemisk peeling då vi hjälper dig att bestämma
vilken peel som passar din hud bäst!

milda kemiska peeler
mask peel 30%

30 min: 995 kr

För dig som önskar en klassisk behandling som passar alla. Välkomstmassage, rengöring, hudanalys, peeling, ånga, porrengöring, formning av
ögonbryn, massage av ansikte, dekolletage och nacke, mask, dagkräm och
vårdande foundation.
Vid tillägg av specialmask: 100 kr

En aha-syrapeel med 10% glykolsyra för allmän uppfräschning av huden.
Behandlingen verkar djuprengörande och ger en intensiv uppfräschning av
din hud samt en jämnare hudstruktur.

djuprengörande

Denna peel 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. Milk peel
utföres mest av alla peels på salongen.

60 min: 780 kr

För dig som vill fokusera på orenheter. Rengöring, hudanalys, formning av
bryn, peeling, ånga, porrengöring, mask, dagkräm och vårdande foundation.

avkopplande

40 min: 600 kr

För dig som önskar en skön stund och att få en mjuk och fin hud. Rengöring, hudanalys, formning av ögonbryn, peeling, ansikts- och dekolletagemassage, mask, vårdande foundation.
Vid tillägg av specialmask: 100 kr

klassisk man

75 min: 1020 kr

Män har ofta en kraftigare hud som utsätts för mycket rakning och kan därför ofta upplevas som torr och känslig. Vi har anpassat denna behandling
för att få tillbaka fukt och lyster men även en stund för underbar avkoppling. Välkomstmassage, rengöring, peeling, ånga, porrengöring, ansiktsmassage, mask och vårdande dagkräm.
Vid tillägg av specialmask: 100 kr

askungebehandling lyster

40 min: 600 kr

För dig som ska gifta dig, gå på en fest eller bal och vill se strålande ut är
detta den perfekta behandlingen. Rengöring, peeling, djupverkande serum,
specialmask.

tonår

50 min: 660 kr

För dig som är under 20 år och har en fet/blandhud eller en oren tonårshud. Rengöring, peeling, ånga, portömning samt avslutande mask.

Carita

Carita är ett av världens mest prestigeladdade och exklusiva varumärken
och finns redan i mer än 60 länder. Carita etablerades i Paris för mer än ett
halvt sekel sedan av de franska systrarna Rosy och Maria Carita och är nu
en symbol för anrik fransk skönhetsvård, numera spetsad med den senaste
japanska högteknologin.
Upplev den mest exklusiva skönhetsvården du kan tänka dig: avancerade
behandlingar med slående resultat och magiska produkter att använda
hemma. Carita har förenat maximala resultat på minimal tid, avancerad
teknologi och totalt välbefinnande.

carita cinetic quick lift

30 min: 620 kr

Caritas unika liftbehandling utförs med Cinetic Pro Lift-maskin som reducerar linjer runt ögon, läppar, panna och näsa.
kur om 6 gånger (rekommenderas för maximalt resultat) 2975 kr

carita boost classic

60 min, 1240 kr

En boost-behandling för dig som vill underhålla Carita Anti Age-behandlingen eller för att prova en av Caritas underbara behandlingar.

carita anti age

105 min, 1840 kr

En riktigt lyxig ansiktsbehandling som börjar med välkomstmassage. Sedan
rengöring och Caritas egen renovateur – peelingmassage. Behandlingen utförs med Cinetic Pro Lift-maskin som ger muskelstimulering för att fördröja
och minska hudens ålderstecken.

kur om 5 gånger (en gång Carita Anti Age och fyra gånger
5440 kr
Carita Boost Classic. Rekommenderas för maximalt resultat)

medelstarka kemiska peeler
milk peel 50%

alfabeta complex 40%

30 min: 1495 kr

30 min: 1195 kr

En kemisk peel med glykolsyra och salicylsyra. Passar för en acnebenägen
hud och för seborroisk hud. Kan utföras på ansiktet och kroppen. Salicylsyran löser upp tilltäppta porer och peelen verkar även anti-inflammatoriskt.

facial peel 70%

30 min:1795 kr

Effektiv hudföryngring för åldrad, oelastisk och slapp hud. Minskar rynkor,
linjer och oregelbunden pigmentering, ger jämnare textur och hudton.

pigmentblekande kemisk peel
mela peel, 50%

40 min: 1995 kr

Kemisk peel som bleker ner pigmenteringar efter solning, melasma och
förebygger nya fläckar. Innehåller pigmentreglerande kojicsyra, phyticsyra
och busserole. Mela cream för efterbehandling hemma ingår.

mela peel forte

40 min: 2595 kr

En kraftfull behandling för att behandla all sorts pigmentering. Högkoncentrerad formula med en kombination av effektiva ingredienser ger en
uppljusande effekt, utjämnande hudton, uppmjukande effekt på linjer samt
klarare hy. Efter en Mela Peel Forte behandling kan du oftast flagna lite.
Mela cream för efterbehandling hemma ingår.

stark kemisk peel
cosmo peel

40 min: 2700 kr

Djupverkande peeling med TCA, triklorättiksyra, som penetrerar ned till det
understa lagret i överhuden. Därför är dessa peels något smärtsamma och
kräver ordentlig läkande/skyddande hemmavård. Passar mer åldrad eller
rynkig hy. De starkaste peelerna har en klart föryngrande och utslätande
effekt och kan också minska ärr, acneärr och pigmenteringar. Finns i fyra
olika styrkor. De TCA-peeler vi använder på Grodan är registrerade som
medicintekniska produkter, s.k. CE-godkända. Tänk på att flagning av huden
följer efter denna typ av peeling.

Genom att kombinera Dermapen med kemisk peeling och vitamincoctails
kan behandlingen skräddarsys så att resultatet tas till en ännu högre nivå!
När du bokar en kur ger vi dig 20% på hela kuren. Vi erbjuder alltid en
kostnadsfri konsultation

dermapen

45 min, 1995 kr

Behandling med Micro-Needling för en kollagenboost.

Fransar & bryn
Ögonbryn och ögonfransar är små men viktiga detaljer som gör stor
skillnad för ditt utseende. Välformade bryn och färgade fransar lyfter fram
ögonen, du slipper använda mascara varje dag och ser pigg och fräsch ut.
Färgen sitter i ca en månad.

fransfärgning
20 min: 300 kr
fransfärgning & formning av bryn
25 min: 360 kr
frans- och brynfärg
25 min: 360 kr
frans- och brynfärg & formning av bryn 30 min: 420 kr
färgning eller formning av bryn
20 min: 300 kr
färgning & formning av bryn
25 min: 360 kr
formning av bryn för män
10 min : 180 kr

För kroppen
Idag har vi ofta stillasittande och monotont arbete, får mindre tid till motion
och är utsatta för både inre och yttre stress. Detta leder till spänningar
i kroppen och olika nivåer av depressioner. Massagen ger effekter som
utsöndrar ett lugn & ro-hormon och andra ämnen som ger dig en känsla av
välbefinnande. Regelbunden massage är en investering i din hälsa. Du blir
lugnare, sover bättre och stärker ditt immunförsvar.
Vill du ha en silkeslen hud ska du testa en peeling eller kroppsinpackning.
Musklerna blir avslappnade och kroppen fylld av energi. Passar särskilt bra
före/efter sol och bad.

skrubb & lätt massage

60 min: 780 kr

Peeling som tar bort döda hudceller och ger dig en silkeslen känsla. Därefter en helkroppsmassage med återfuktande/närande olja. Passar innan/
efter sol och bad.

grodans lyxkur

120 min: 1695 kr

Detta är vår mest exklusiva behandling, helt utöver det vanliga!
Innehåller kroppspeeling, helkroppsmassage, ansiktsrengöring, peeling,
porrengöring, ansiktsmassage, mask, skalpmassage och dagkräm. Behandlingen avslutas med en vårdande foundation.

ryggmassage

30 min / 480 kr

Avslappnande massage på rygg och nacke.

kroppsmassage

Make up
Möjligheterna hur du kan betona och förstärka med make up är oändliga.
Framhäv dig själv och din personlighet genom skuggor och nyanser. Vi jobbar med välkända makeupmärken – Cover FX och By Terry – som är mycket
mer än bara makeup, detta är en fortsättning på hudvården.

fest och bal
brud inkl konsultation
fest/bal/brud inklusive konsultation på annan salong

645 kr
1595 kr
1895 kr

Tillägg av lösögonfransar: 100 kr

45 min / 660 kr

Avslappnande massage för rygg, axlar och nacke.

klassisk massage

60 min / 840 kr

Underbar avslappnande helkroppsmassage.

gravidmassage

40 min / 600 kr

Avslappnande massage för den blivande mamman. Du ligger på en gravidkudde och får en härlig, avslappnande massage på rygg och nacke. Vi
anpassar massagen efter dina förutsättningar. Du är välkommen att boka
när du kommit efter vecka 12.

Hårborttagning med vaxning
Huden håller sig mjuk och hårfri i flera veckor och du slipper stubbig utväxt.
Har du rakat dig tidigare kan det behövas flera vaxbehandlingar för hållbart
resultat. Efter upprepade behandlingar blir ofta hårväxten tunnare och
glesare. Låt håret växa ut några millimeter och låt bli att smörja in huden
samma dag som du bokat tid – då blir vaxningen effektivare.

hela ben inkl bikinilinje
hela ben
halva ben inkl knä och bikinilinje
halva ben inkl knä
bikinilinje
brasiliansk vaxning endast kvinnor
brasiliansk vaxning + hela ben
armar
armhålor
rygg
bröst
ansikte
överläpp
överläpp och haka

695 kr
545 kr
545 kr
495 kr
375 kr
500 kr
895 kr
375 kr
295 kr
495 kr
375 kr
315 kr
175 kr
215 kr

Dermapen
En avancerad fraktionerad nålningsteknik som ökar hudens produktion av
kollagen och som räknas som det senaste genombrottet inom hudföryngring. Dermapen använder sig av 12 sterila nålar som vertikalt gör microkanaler i huden med automatisk vibrerande teknik. Som en naturlig reaktion vill kroppen reparera skadan, tillväxtfaktorer frigörs och huden börjar
producera nytt kollagen. Det bildas även nya kapillärer i huden. Resultatet
blir en föryngring av huden samt en förbättring av hudens struktur och
kondition.
Dermapen kan användas för att behandla:
 Slapp och åldrad hud
 Rynkor och fina linjer
 Rökrynkor runt munnen
 Acneärr
 Stora porer
 Missfärgade ärr (efter exempelvis acne, kirurgi och brännskador)

Guldgrodan
Du vet väl att det lönar sig att
vara stamkund? När du bokar
en ny tid i samband med en
behandling får du 10% på
nästa behandling.

Kom ihåg!
Behandlingen är till för att du ska njuta och koppla av. Du
behöver inte prata, vi vill få dig att trivas! Vi ber dig respektera
utsatt tid. Vid sen ankomst förbehåller vi oss rätten att
korta ner behandlingen. Kom gärna i god tid så att du hinner
varva ner. Det är viktigt för oss att du informerar oss om ditt
hälsotillstånd i samband med bokning, till exempel om du äter
medicin, har någon allergi eller liknande. Låt oss veta, så kan vi
ge den behandling som passar just dig bäst. Avbokning ska göras senast 24 timmar före bokad tid, annars debiteras fullt pris.

