Välkommen till Complete Beauty

Est 2017

Här har vi handplockat och satt ihop ett team av experter för
att kunna erbjuda dig den absolut bästa upplevelsen med
professionell service och ett personligt bemötande.
Vår behandlingsmeny är framtagen exklusivt av teamet bakom
Complete Beauty och vi är säkra på att du hittar något för
din smak.
Men tveka inte att fråga oss om du saknar något!
Vi älskar feedback,
så efter ditt besök uppskattar vi om
du lämnar en recension på vår
facebook- sida eller på Google reviews.
Tack för att du väljer oss!

Complete Beauty

KLASSISKA
ANSIKTSBEHANDLINGAR
Vill du slappna av och samtidigt få en ren och fräsch hud.
Då är våra klassiska behandlingar för dig! Passar lika bra för kvinnor som för män.
En ansiktsbehandling som anpassas helt efter din huds behov.
Vi använder marknadens bästa produkter från resultatinriktade Nimue och i alla dina
behandlingar ingår ett skräddarsytt hudvårdsprogram för just dig.

Complete Exclusive
1 400

Skäm bort dig själv med vår extra långa lyxbehandling där du får extra av allt.
En skönhetsritual med dubbelrengöring, enzympeeling under ånga, portömning,
AHA-peeling, avkopplande massage, mask, hårbottenmassage och en lyxig
superfluid. 90min

Complete Classic
900

En skönhetsritual med dubbelrengöring, enzympeeling under ånga, portömning,
AHA-peeling, uppstramande massage, lyxig serum-ampull anpassad för din hud och
en avkopplande stund i mask med hårbottenmassage. 60min

Complete Express
600
Vår ”Flash” behandling passar dig som vill se resultat men har ont om tid. Perfekt
som lunchbehandling när du behöver en snabb uppfräschning. 30min

TILLVAL I KLASSISKA ANSIKTSBEHANDLINGAR
Frans&brynfärg med formning
Brynfärg med formning
Brynformning
Fransfärg
Vax överläpp eller haka
Vax överläpp och haka

320
260
200
200
300
400

Radiofrekvensmassage

300

RF passar för dig som vill ha synliga resultat efter första
behandlingen. Effekten blir en direkt synlig uppstramning
av huden men ger även en långsiktig positiv effekt på slapp
hud och rynkor.

Led-ljusterapi

300

Iontofores (fukt-boost)

300

LED- ljus har bevisad effekt genom att aktivera djupare
cellager och för att förbättra metabolismen. Fyra olika
terapeutiskt LED-ljus: Rött, blått, grönt och gult med
olika våglängd mellan 423 nm–640 nm, behandlar
effektivt olika hudproblem och förstärker effekten av
alla typer av ansiktsbehandlingar, så som
Microneedling, Kemisk peeling, Klassisk
ansiktsbehandlingar.
Nedslussning av fukt och näringsämnen som gör att de
välgörande ingredienserna kan nå djupare ner i huden.
Behandlingen gör huden klar och ren, ger lyft och
spänst och synbart fastare, mer definierade
ansiktskonturer.

AVANCERAD HUDVÅRD
Complete glow
1 300
Kraftfull antioxidant-behandling med aktivt kol. Med hjälp av enzymer, C-vitamin
och aktivt kol lockar vi fram hudens naturliga lyster och exfolierar bort döda
hudceller och orenheter. C- vitaminboosten reducerar fina linjer och mörka ringar
omgående och på längre sikt. 45min

Smart Resurfacer
1 300
En kraftfull förnyelse med maximal stimulering med minimal irritation, som ger de
bästa tänkbara professionella behandlings- resultaten någonsin utan några
sidoeffekter eller någon återhämtningsprocess.
Skapar en photoshop-effekt på huden genom att jämna ut fina linjer, minimera porer
och locka fram en ungdomlig lyster som håller länge. 45min

Microneedling
Microneedling är en djupgående och avancerad nålbehandling som hjälper till att
öka hudens produktion av kollagen och hyaluronsyra. Behandlar effektivt bl.a.
ärrvävnad, trött och glåmig hy, förstorade porer, fina linjer och rynkor 45min
ANSIKTE
+ Hals
+ Hals & Dekolletage

1 800
2 000
2 200

PRX-T33
En optimal ”glow and go-behandling”, där man ser fantastisk ut direkt.
De aktiva ingredienserna så som TCA, väteperoxid och kojinsyra interagerar in i huden
på cellulär nivå och bidrar till cellförnyelse samt stimulerar hudens egna
tillväxtfaktorer vilket förbättrar huden både direkt och över längre tid.
Minimerar rynkor, linjer och ger en omedelbar ”plumping effekt”.
Rekommenderas som kur om 4-6 behandlingar med ca 10 dgr mellan.
ANSIKTE
+ Hals

2 000
2 400

FRISÖR
.
Alla våra priser är från-priser. Det innebär att vi utgår från kundens utgångsläge,
hårets längd, tjocklek och kvalitet samt önskat resultat.
I våra färgbehandlingar ingår alltid en grundligt konsultation där du och din frisör
kommer överens om vad som ska göras.
Din frisör kommer att ge dig en uppskattad prisbild som grundar sig på - tiden det
tar för behandlingen, samt materialet som går åt.
Är du osäker på vilken tid du ska boka rekommenderar vi dig alltid att ringa in så att
vi kan avsätta tillräckligt med tid för ditt hår.

Slingor
+klippning

| Fr. 1 900
| Fr. 2 100

Slingor bokar du om du vill ha effekter i håret, oavsettt om det är ljusa eller mörka slingor i
folie, balayage, ombré, lowlights eller babylights.
Även slingor av utväxten bokas som det här alternativet för att tiden ska räcka.

Helfärg
+klippning

| Fr. 1. 700
| Fr. 2 000

Helfärg innebär att vi färgar eller tonar hela håret i en nyans, alltså inga slingor.
En bottenfärg plus nyansering går också under denna kategori.

Bottenfärg | Fr. 1 500
+klippning
| Fr. 1 800
Bottenfärg (ej slingor) innebär att vi färgar eller tonar din utväxt som får
vara max 3cm. Är utväxten mer än 3cm bokar du helfärg, ska du slinga utväxten bokar du
tjänsten ”slingor” annars räcker inte tiden.
(Inkluderar ej nyansering)

Tvätt och huvudmassage, lyxig inpackning, en stund i våra sköna massagestolar,
föning och styling ingår alltid när du bokar färgbehandlingar hos Complete Beauty.

OLAPLEX
Olaplex, i färgbehandling 350
Olaplex och klippning 1 000

Klippning 60 min
640

Tvätt, huvudmassage, föning och enklare styling ingår alltid när du bokar den här
behandlingen.

Klippning 45 min
540

Den här klippningen bokar du om du har en kortkort frisyr. T.ex en ”pixiecut” eller
en maskinklippt ”herrfrisyr”.
Inklusive hårtvätt och styling.

Klippning Junior
400

Tvätt ingår inte. Upp till 12år. 30min

Klippning Ungdom
540

12-16år. 45min

Trimning / Lugg
300

För dig som vill klippa lugg eller trimma till maskinklippningen mellan
klippningarna. 15min

LYXA TILL DET MED DET LILLA EXTRA!
Spa-Klippning 90 min
940

Spa-klippning är en klippning med ”extra allt”.
Extra lång stund i våra massagestolar, extra lång hårbottenmassage
och en skräddarsydd och återfuktande behandling som ger håret
en härlig boost.

Styling | Uppsättning
fr. 640
Bröllopsuppsättning
fr. 2 500

Provuppsättning innan bröllopet ingår.

HAIRTALK
FÖRTJOCKNING
(2 paket+litet produktpaket)
25cm 2920
40cm 3788
55cm 5190
FÖRLÄNGNING
(3paket+stort produktpaket)
25cm 4097
40cm 5429
55cm 7608
(4 paket+stort produktpaket)
25cm 5120
40cm 6895
55cm 9800
(5 paket+stort produktpaket)
25cm 6142
40cm 8361
55cm 11 992
Tillägg för PRO-fäste (per paket) 100
Tillägg för PLUS-fäste (per paket) 150
Tillägg för Root color & Colormelts (per paket) 63

FRANSAR & BRYN
Vi formar och trimmar brynen med vax från Lycon och pincett.

Frans och brynfärg med brynformning

480

Frans eller brynfärg med brynformning
420
Brynformning | fransfärgning
280

LASHLIFT
Semipermanent fransböjning med skonsamma produkter från Australienska
varumärket Elleebana.
I alla våra lashlift-behandlingar ingår en stärkande keratinbehandling.
Hållbarhet 4-8veckor.

Lashlift med frans- och brynfärg och forming
950
Lashlift med fransfärg
850
Lashlift
750

Permanent hårborttagning
Effektiv, smärtfri och permanenta resultat.

Vi jobbar med Motus AX som är marknadens kraftfullaste Alexandrite-laser från
italienska DEKA. Alexandrite är den enda lasern som kan behandla tunna och ljusa
hårstrån som har pigment i hårmärgen. Vi gör alltid en individuell bedömning efter
konsultationen om du kan behandlas.
Normalt så behövs 4-8 behandlingar. Ibland färre, ibland fler. Vi kan aldrig lämna
garantier på hur många behandlingar som krävs.
OBS! Vita, röda samt helblonda hår går inte att behandla med någon laser.

Konsultation
Kostnadsfri
Brasiliansk
2 200
Överläpp eller haka
800
Haka och överläpp
1 400
Hela ansiktet
1 800
Helt ansikte+hals
1 900
Nacke/Skägglinje
1 300
Armhålor eller bikinilinje
1 300
Rumpa (endast skinkor)
1 900
Halv rygg (övre eller undre)
2 200
Navelsträng
600

Hel rygg
3 900
Bröstkorg eller mage
1 900
Bröstkorg + mage
3 200
Halva armar (övre eller undre)
1 700
Hela armar
3 000
Händer eller fötter
800
Undre ben inkl. knä
3 000
Undre ben inkl. knä + bikinilinje
3 400
Hela ben
4 200
Hela ben + bikinilinje
4 500
Extra ruta
600

Vid behandling av flera områden, kur eller områden som inte finns i
listan så lämnas prisförslag under konsultationen.
Fråga oss!

VAX
Hårborttagning med skonsamma produkter från Lycon.
Vi jobbar med det Australienska varumärket Lycon.
Lycon vax består endast av de bästa ingredienserna tillgängliga på marknaden.
Ingredienser som ren och naturlig kåda, bivax, aromaterapi- oljor och mineraler är
vad som gör att Lycon håller en hög kvalitet som du sedan upplever på huden.

Brasiliansk
520
Hela ben/ armar
580
Halva ben/ armar
420
Rygg eller framsida
550
Bikini
300
Armhåla
300
Överläpp
320
Haka
300
Överläpp & Haka
400
Helt ansikte
(Inkl.formning av bryn)

520

MASSAGE
Vi erbjuder avkopplande behandlingar och massage,
Hos Complete Beauty kan du använda ditt friskvårdsbidrag.
Fråga oss så hjälper vi dig.

Klassisk Massage
30min | 500
60min | 750
90min | 1 100
Utförs av diplomerad massör.
En mild massage där vi mjukar upp och ger de traditionella problemområderna rygg,
nacke och axlar extra omsorg.

SPA-PAKET
Complete Beauty Signature
1 600

Kom ner i varv med en fantastisk skön och avstressande massage med varm olja.
Total avkoppling när du sen får njuta av en ansiktsbehandling, huden blir varsamt
exfolierad och återfuktad och du får en fantastisk fin lyster.
45min Massage
45min Ansiktsbehandling

