
Behandlings Meny 



Frisör 
 

Alla våra behandlingar börjar med en konsultation för att vi tillsammans 
ska hitta den stil som passar dig bäst. 

Klippning Inkl. tvätt med avslappnande massage, fön & styling pris 550:- 

Lyxklippning Inkl. tvätt & skräddarsydd hårkur, för dig som vill pigga upp ett 
trött hår & få maximal vård, avslappnande massage, fön & styling pris 800:- 

Barnklippning (Upp till 10 år) pris 420:- 

Luggklippning  pris 150:- 

Tvätt & Styling Inkl. avslappnande massage pris från 350 – 600:- 
 

Boka en konsultation  (15 min) minst 2 dagar innan första färgbehandling 
hos oss – detta för att ge dig maximal service, kunna beräkna rätt tid för din 
behandling, utföra ett allergitest Pris 300:-, denna summa dras av från din 
färgkostnad när du färgar ditt hår. (Gäller endast nya kunder) 

 
Färg enkel  pris 1.250 – 1.650:- 

Färg avancerad  pris 1.650 – 2.200:- 

Kreativ klipp och färgbehandling  Kort hår pris 1.650 – 1.750:- 

Kreativ klipp och färgbehandling  Mellan/långt hår pris 1.600 – 2.500:- 
 
Avfärgning Denna behandling kräver en konsultation för bästa resultat,  
vi avgörhårets kvalité och skick innan vi lovar vilket resultat vi kan uppnå.  
pris 650:-/h 

Elevpriser: 10 – 30% på ordinarie priser 

Kurinpackning I samband med klipp/färg behandling, detta är ett val du 
gör för att få den ultimata vården till ditt hår. Din frisör skräddarsyr kur utefter 
ditt hårs behov pris från 250:- 

Olaplex/Smartbond  Denna behandling lagar/stärker upp svavel- 
bindningarna i hårstrået. Denna behandling kan göras i samband med 
färgning/blekning /permanent +320:- eller som fristående intensiv 
behandling pris från 570:-



Rakpermanent (håller upp till 8 mån) pris 1.595 – 2.500:- 

Permanent Volym  behandling inkl. klippning pris från 1.450:- 

Löshår med keratinwaxsling/tapehår  pris från 1.510:- 

Bruduppsättning (inkl. konsultation) pris 3.150:-, inkl. makeup 3.800:- 
Festfrisyr/baluppsättning pris 1.200:-, inkl. makeup pris 1.600:- 

Öronhåltagning  1 hål pris 300:- 2 hål pris 450:- 

Naglar 

Nagelförstärkning – för dig som är nöjd med den längd du har på 
naglarna men vill ha ett stärkande och skyddande lager gelé över 
dom. Håller normalt upp till 6 veckor.  

Naturell: pris 650:- Enfärgat: pris 725:- Flerfärgat färg/glitter: pris 775:- 
Fransk manikyr: pris 825:- 

Nagelförlängning – För dig som vill ha längre naglar direkt. 
Håller normalt upp till 4 – 6 veckor 

Naturell: pris 850:- Enfärgat: pris 900:- Flerfärgat färg/glitter: pris 950:- 
Fransk manikyr: pris 1.000:- 

Återbesök – Naturell: pris 650:- Enfärgat: pris 725:- Flerfärgat färg/glitter: 
pris 775:- Fransk manikyr: pris 825:- 

Kostnad för design och dekoration – från 50:- extra utöver 
originalpriset. Priset bestäms efter hur avancerad design du vill ha 
beroende på material/ tidsåtgång! 

Om du vill ha en avancerad design ber vi dig att konsultera med 
oss först så vi kan boka in tillräckligt med tid för dig. 

Gelelackning – För dig som bara vill ha en fin färg på dina naturliga 
naglar, ingen extra längd eller extra styrka. 
Håller normalt upp till 2 veckor. 

Borttagning – pris 325:- 



Hälsa, näring & självutveckling 
 
Vi jobbar tillsammans i team för att du skall få bästa möjliga förutsätt- 
ningar att lyckas nå dina mål och optimera din hälsa. Skönhet och 
välmående handlar om att vi har balans även på insidan. Genom  
att lära känna din insida och hur din kropp fungerar kan du göra 
medvetna val. 

Hälsopaketet – Hälsa och viktnedgång/normalviktig (3 mån.) pris 2.956:- 
(inkl. prova på träning, kostprogram, 30 min coachsamtal, 20% rabatt  
på hälsosortimentet) 
Löpande abonnemang – pris 912:-/mån 
Vägledningssamtal – 30 min pris 300:- 
Coachsamtal – 60 min pris 600:- Utveckla dig själv, idrottare, chefskapet, 
samtalspartner, eller bara ett lyssnande öra. 
 
Boka äe för föreläsning hos ert företag/kompisgäng, eller till ert nästa event.  
Kontakt: info@antligenemma.com  Tel: 070 - 290 66 37 eller 070 - 241 23 59 

Makeup 
 

Pürminerals  ”Vi har kombinerat den renaste och absolut högsta kvalitén  
på mikroniserade mineraler med avancerade hudvårdande ingredienser” 
Pürminerals är världens mest hudvårdande makeup. 

Fest makeup pris – 495:-   
Vi hjälper dig att göra dig fin inför festen eller andra speciella tillfällen. En 
välgjord makeup håller hela dagen och kvällen. 

Brudmakeup inklusive konsultation – pris 795:- 

Makeup rådgivning i grupp – pris från 300 kr/pp. 

Privat makeup rådgivning – pris från 595:- 
Vi hjälper dig med grunderna inom makeup och ger massor med tips, så att 
du lättare ska lyckas med din makeup och våga prova nåt nytt!  
I samband med makeup rådgiving erhåller du 10% på hela Pür sortimentet. 
 
Spraytan 

Helkropp – pris 425:-, Halvkropp – pris 325:-, Ansikte och dekolletage – 
pris 275:-, Klippkort 10ggr – pris 3.750:- 



Hårborttagning 
Med vaxning får man en temporär hårborttagning. Den håller ca 
4 – 6 veckor. Om du vaxar regelbundet blir resultatet mer hållbart. 

Vax hela ben pris 625:- 
Halva ben pris 425:- 
Bikinilinje pris 325:- 
Bikinilinje i samband med hela eller halva ben pris 225:- 
Armhålor pris 350:- (i behandling) 300:- 
Rygg pris 525:- 
Vaxning överläpp och haka pris 250:- 
Vaxning (överläpp eller haka) pris 200:- 

Pedikyr 
Pedikyr pris 50 min 725:- inkl. lack 795:- 
En fotvårdsbehandling som börjar med ett skönt mjukgörande fotbad 
som efterföljs av en fotskrubb. Därefter tar vi bort förhårdnader och filar 
dina fötter, fixar nagelbanden samt klipper och polerar naglarna. 
Behandlingen avslutas med en cirkulationsökande och dränerande gel för 
trötta ben samt en näringsrik och mjukgörande creme på dina fötter. 
 
Fransar & bryn – Lashlift & browlift 
Att färga fransarna ramar in och framhäver dina ögon. Färgen sitter  
kvar ca 4 – 6 veckor.  
 
Frans och brynfärg – inkl. noppning/vax 450:-  (i behandling 400:-) 

Färg & noppning/vax av bryn – pris 350:- (i behandling 250:-)  

Endast noppning/vax – pris 250:- (i behandling 200:-)  
Endast färg av fransar – pris 300:- (i behandling 250:-) 

Ögon & läppbehandling – inkl. färg av fransar & bryn pris 600:- 
Vill du få effekt där rynkor och linjer kommer först? Detta är en vårdande 
behandling för det ömtåliga ögon och läpp partiet som aktivt minskar   
rynkor och linjer och ger en ökad fasthet. 	

 
 



Lashlift – Inkl. fransfärg pris 995:- Inkl. frans, brynfärg & form pris 1.195:- 
Få vackert böjda fransar tillsammans med en vårdande keratinbehandling. 

Brownlift – Inkl. frans och brynfärg pris 795:-  Browlift  inkl. lashlift 1.290:- 
Här formar vi om brynets strån, det ger brynet ett lyft, ny snyggare form och 
en fylligare känsla. 

Klassisk hudvård 
Hudanalys/produktrådgivning – 30 min pris 300:- 

I alla klassiska ansiktsbehandlingar ingår en hudanalys, rengöring, peeling, 
serum, massage, avslutande mask samt produktrådgivning. 

Classic – 75 min pris 895:- 
Klassisk ansiktsbehandling med portömning. Din hud blir len och ren. 

Calming – 50 min pris 795:-*, (inkl. portömning) 75 min pris 995:- 
En revolutionerande behandling för dig som har känslig hud, ytliga kärl eller 
Rosacea. Perfekt för dig som vistas i kyla eller sitter mycket framför datorn. 
Paraben och allergenfri. Reparerar och stärker, lugnar, dämpar rodnader. 

Deep Cleansing – 60 min pris 795:-*, 75 min (inkl. portömning) pris 995:- 
 

Vill du ha en extra rengörande, uppfräschande och avgiftande effekt på  
huden? Då är Deep cleansing behandlingen för dig. Passar en oren hud  
med mycket pormaskar eller acne. Huden känns ren, klar & rensad på  
gifter och orenheter. 

Anti-Age & Glow – 60 min pris 995:-*, 75 min (ink. portömning) pris 1.195:- 
 

Vill du korrigera tidens spår utan att behöva använda kniven? Släta ut  
rynkor, öka volym skydda huden från skador som orsakas av åldrande och 
dåliga levnadsvanor. Förbättra fasthet och kontur, få ny spänst, lyster och 
maximalt med fukt. Då är det en Anti & Glow behandling du skall göra. Din 
hud blir jämnare och får en härlig lyster redan efter första behandlingen. 
Passar även mycket känslig hud. 

Spa ansikte – 30 min pris 495:- 
En avslappnande ansiktsbehandling med härliga dofter som ger en SPA 
känsla. För dig som vill komma ner i varv, inte har några särskilda behov 
eller bara vill prova på en behandling.  

Total avslappning för hela kroppen – 100 min pris från 1.450:- 
 

En lyxig upplevelse för både kropp och ansikte. Vi inleder med en av- 
slappnande ryggmassage. Därefter skräddarsyr vi en ansiktsbehandling 
helt efter din huds behov. Vi färgar även dina fransar och bryn. 



Alla behandlingar markerade med * kan med fördel göras i kur med ett mer långvarigare 
resultat, 4 – 6 behandlingar! Köper du 5 beh. bjuder vi på den 6:e. Gäller klassisk hudvård. 

 
Avancerad hudvård 

 

Medik8 kemisk peeling – 45 min. pris 1.150:-  
Eyepeel – i samband med ansiktspeeling pris 400:- 
Kur på 6 behandlingar – pris 6.000:- 

Konsultation/produktrådgivning – 30 min. pris 300:-  
(dras av på kommande beh. om man bokar vid samma tillfälle)  

 
Effektiva kemiska peels som ger resultat utöver det vanliga.  
Fokuserar på ålderstecken, torrhet, porer, akne, akne ärr, 
pigmentfläckar, rodnad, glanslös och trött hud.  
Kemisk Peeling är ett samlingsnamn för olika typer av syror som 
appliceras på huden under korta stunder för att reducera  
ålderstecken och förbättra hudstrukturen.  
Medik8 använder sig av Kiralt korrigerade syror som reducerar 
irritationerna avsevärt. Efter vår kemiska peeling kan du gå  
tillbaka till ditt arbete igen, du kommer eventuellt att vara lite  
rosigt röd under ca en timme efter behandlingen.  

Val av peeling sker alltid i konsultation med hudterapeuten. 
 

Universal peel – Alla hud typer och hudtillstånd. 

Rewind peel – Reducerar rynkor och linjer samt ger en otroligt frisk  
och fräsch hud. 

Clarity peel – Reducerar akne och pormaskar. Ger en fantastisk ren  
känsla på din hud. 

Even peel – Reducerar pigmentfläckar och ger en jämn och fin 
hudyta. 

Eye peel – Unikt utformad för den tunna huden runt ögonen.  
Reducerar linjer. 

Sensitive PHA – Passar den allra känsligaste huden, även Rosacea. 
 

Alla peels kan med fördel göras i samband med en kur för ett djupare och mer  
långvarigt resultat.



Frisör ,   Hudvård,   Naglar,    Makeup  
Spraytan, Pedikyr,   Bryn/Fransar, Lashlift, 

Hälsa – Näring – Självutveckling 

Vi anordnar även företagsevent och möjlighet att  
utnyttja friskvårdstimmar hos oss/eller på ditt företag. 

För mer information, ring eller maila oss. 

Alla behandlingar som inte avbokas 24 timmar innan 
avtalad tid debiteras med 50% av behandlingspriset! 

Varmt välkommen! 

Kontakt: 060 - 55 20 00 
antligenemma@hotmail.com. antligenemma.com 


