
Prislista Klipp 

Klipp             470 kr 
Klipp + tvätt           550 kr 
Borstning + tvätt + fön         200 kr 

Klipp t.om 8 år           300 kr 
Klipp t.om 12 år           370 kr 

Klipp + växtfärg                    1.200 kr 
Klipp + växtfärg + tvätt                   1.350 kr 

Huvudmassage (20 min) + klipp        750 kr 
Huvudmassage med oljeinpackning (20 min) + klipp + tvätt   900 kr 

Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg                   1.450 kr 
Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg + tvätt                  1.600 kr 

Hårkur (t.ex honung) i samband med annan behandling    250 kr 

Färgtillägg för extra långt och tjockt hår        100-200 kr 



Prislista Huvudmassage 

Huvudmassage (20 min)         280 kr 
Huvudmassage (20 min) inkl oljeinpackning + tvätt     460 kr 
Huvudmassage (20 min) inkl oljeinpackning + tvätt x 5                1955 kr 

Huvudmassage inkl axlar och nacke (40 min)      480 kr 
Huvudmassage som ovan (40 min) inkl oljeinpackning + tvätt   660 kr 
Huvudmassage  som ovan (40 min) inkl oljeinpackning + tvätt x 5      2805 kr 

Huvudmassage (20 min) + klipp        750 kr 
Huvudmassage med oljeinpackning (20 min) + klipp + tvätt   900 kr 

Huvudmassage (20 min) + växtfärg            1.000 kr 
Huvudmassage (20 min) + växtfärg + tvätt           1.150 kr 

Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg               1.450 kr 
Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg + tvätt                  1.600 kr 

Hårkur (t.ex honung) i samband med annan behandling    250 kr 

Färgtillägg för extra långt och tjockt hår        100-200 kr 



Prislista Färg 

Växtfärg            730 kr 
Växtfärg + tvätt           880 kr 

Klipp + växtfärg                    1.200 kr 
Klipp + växtfärg + tvätt                   1.350 kr 

Huvudmassage (20 min) + växtfärg            1.000 kr 
Huvudmassage (20 min) + växtfärg + tvätt           1.150 kr 

Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg           1.450 kr 
Huvudmassage (20 min) + klipp + växtfärg + tvätt          1.600 kr 

Färgtillägg för extra långt och tjockt hår        100-200 kr 



Prislista Massage 

Regndroppsmassage (55 min)        750 kr 



Prislista Ansikte 

Lyster ansiktsbehandling med massage, 30 min               390 kr 

Lyster delux behandling med massage, 55 min                690 kr 

På djupet ansiktsbehandling med honungsportömmning, 55 min              750 kr 

På djupet behandling med honungsportömmning och massage, 90 min   990 kr 


