
P R I S L I S T A



HUDKONSULTATION

Hudkonsultation m. datorstyrd hudscanner 20 min
Den perfekta starten för att kunna avgöra vilka behandlingar 

och produkter som passar just dig.  

Pris: 350 kr

Gratis vid köp av produkter för över 1000 kr. 

KLASSISKA ANSIKTSBEHANDLINGAR

DermaQuest DermaFacial 50 min
Berika, förnya, förbättra! Resultatinriktade ansiktsbehandlingar.  

I behandlingen ingår rengöring, hudanalys, lätt peeling, 

portömning, mask och eftervårdande produkter.   

Pris: 695 kr

Ekologisk ansiktsbehandling 50 min   
Med produkter i från den svenska tillverkaren Maria Åkerberg. 

Ekologiska och naturliga produkter. Efter grundlig hudanalys

bestäms vad vi ska fokusera på under behandlingen.      

Pris: 695 kr

Tilläggsbehandling: Syra eller Retinol 400 kr

RYGGBEHANDLING

Acnebehandling för Rygg eller Dekolletage 45 min
En skonsam men kraftfull rengöring. I behandlingen ingår: 

Rengöring, peeling, AHA-syra, portömning och 

eftervårdande produkter.   

Pris: 595 kr

Tillägg av retinol: 400 kr



KEMISKA PEELINGAR

DermaQuest Resurfacer 30 min
Innovativa peelingar för hudförbättring – behandlingar med syror. 

Mot bl.a. acne, hyperpigmenteringar, anti-age och solskadad hud.

Du upplever en lätt rodnad och möjligtvis en lätt fjällning på 

vissa  områden, men ingen större konvalescens. 

Rekommenderas i kur på 3 - 6 behandlingar.
      

Pris: 595 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt
Vid 6e behandlingen ges 60% rabatt

DermaQuest DermaPeel 40 min
Djupgående specialdesignade peels som förbättrar hudens struktur 

och ton. Det översta lagret av huden Stratum Corneum upplöses. 

Samtliga behandlingar innebär ca en veckas konvalescens då 

huden fjällar av. Mot bl.a. acne, acneärr, hyperpigmenteringar, 

anti-age och solskadad hud.

Rekommenderas i kur på 3 behandlingar.

Jessner Peel: 2295 kr
SkinBrite Peel: 1995 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt

Maria Åkerberg Ekologisk Mjölksyra 30 min                     
Ger bättre lyster, motverkar oren hud, porsammandragande. 

Bra mot rynkor åldersfläckar och ärr. 

Rekommenderas i kur på 3 - 6 behandlingar.

Pris: 795 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt

Vid 6e Behandlingen ges 60% rabatt
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Dermaceutic Mask Peel 
En effektiv djuprengöring av huden. Huden får en 

renoch fin lyster samt en mild hudföryngring. Mask peel 

är en 30 % glykolsyrabehandling som passar fet hud 

och acne.Rekommenderas som kur på 4 behandlingar 

med 2 veckors intervall.

Pris: 995 kr

Vid 4e behandlingen ges 50% rabatt

Dermaceutic Milk Peel
En behandling vilken ger hudföryngring och passar en 

åldrad, rynkig och pigmenterad hud. Milk Peel innehåller 50 % glykolsyra, 

3 % salicylsyra och 10 % mjölksyra och är avfettande, djuprengörande och 

utslätande. Perfekt som en lunchbehandling. Milk peel rekommenderas 

som en kur på 4 behandlingar med 2 veckors intervall.

Pris: 1200 kr

Vid 4e behandlingen ges 50% rabatt

Dermaceutic Mela Peel
En unik behandling som passar  vid ojämnt  pigmenterad hud, 

pigmentfläckar, postinflammatorisk pigmentering och vid problem 

med melasma. Kurbehandling rekommenderas om 

2-3 behandlingar med 4 veckors intervall. 

Pris: 2800 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt

Efterbehandlande Mela Cream (1100 kr) ingår i priset.

Green Peel Beauty
Den mildaste och snabbaste behandlingen, 

30 min och du får en fantastisk lyster och glöd.

Pris: 595 kr
Vid tredje behandlingen ges 45 % rabatt



Green Peel Fresh Up
Steg 2 av 4. Huden får en fin lyster och samtidigt verkar 

peelingen både förebyggande och behandlande på rynkor, 

pigmentsfläckar, stora porer och acne.

Pris: 995 kr
Vid tredje behandlingen ges 45 % rabatt

 

Green Peel Energy
Steg 3 av 4. Du blir lite lätt röd efter behandlingen och 

genom den lätta fjällningen får du ett snabbare resultat på 

rynkor, pigmentsfläckar, stora porer och acne.

Pris: 1200 kr
Vid tredje behandlingen ges 45 % rabatt

Green Peel Classic
Den starkaste av de 4. Mycket djuprengörande och 

kraftfull peelande behandling som omfattar 2 olika 

behandlingstillfällen. Första behandlingen är själv peeligen och 

följs sedan upp av en avslutande behandling 5 dagar senare.

Pris: 1895 kr
Vid tredje behandlingen ges 45 % rabatt

BEHANDLING MED APPARATUR
 – ANSIKTE OCH KROPP

Diatermi
Med högfrekvens tar vi bort ytliga blodkärl, spiders, 

skin tags, bindvävsknutor med mera

Pris: 495 kr



MicroDermabrasion – Diamantslip 45 min
Huden är kroppens största organ och processar hela tiden 

nya hudceller, det vill säga att de döda och gamla måste bort. 

För att hjälpa huden använder vi Microdermabrasion som är en enkel 

och effektiv behandling för hudföryngring. Rengöring, förbehandling, 

microdermabrasion, ultraljud och eftervårdande produkter.
   

Pris: 695 kr

Inkl portömning: 795 kr

Tillägg: Syra eller Retinol: 400 kr

Microneedling
Nålarna skapar tusentals små ”sår” i huden som får kroppens att sätta 

igång reparationsarbetet. Blodcirkulationen ökar och elastin- och kollagen-

produktionen stimuleras. Bra till hudföryngring, ärr/acneärr, sträckmärken, 

hyperpigmentering m.m.  Rekommenderas i kur på 3-6 behandlingar.

Pris:

Ansikte (hela):   1400 kr

Ansikte+Hals:    1800 kr

Ansikte+hals+dekolletage:  2200 kr

Hals:     1000 kr

Dekolletage:    1000 kr

Hals+Dekolletage:   1500 kr

Mun:     600 kr

Ögon:     800 kr

Mun och ögon:    1000 kr 

Bristningar:    1500-2500 kr

Enstaka Ärr:    1000 kr

Tillägg av syra: 400 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt

Vid 6e behandlingen ges 60& rabatt



RF-Radiofrekvens – 40 min
Elektromagnetiska vågor stimulerar nybildning av kollagen, elastin 

och hyaluronsyra i dermis. Har en uppstramande och hudutjämnande effekt. 

Resultat ser man efter 4 – 6 månader. Slutresultatet håller i ca 2 år. 

Rekommenderas i kur på 3 - 6 behandlingar.

Pris: 
Ansiktet (hela):   1400 kr
Ansikte+Hals:   1800 kr
Ansikte+Hals+Dekolltage: 2200 kr
Hals:    1000 kr
Dekolletage:   1000 kr
Hals+Dekolletage:   1500 kr
Haka:    600 kr
Kinder:    700 kr
Panna:    1000 kr
Mun:    600 kr
Ögon:    800 kr
Mun och ögon:   1000 kr 
Lår:    2200 kr
Mage:    1500 kr
Armar:    2500 kr

Vid 3e behandlingen ges 45% rabatt

Vid 6e behandlingen ges 60& rabatt

Mesoterapi-Meso Gun
Mesoterapi med Meso Gun innebär att vi med hjälp av en ”pistol” 

med nålar kan skjuta ner behandlande preparat in under huden ner till 

det djup det behöver komma för att göra bäst nytta. För bästa resultat 

skall behandlingen utföras 3 gånger med 4-5 veckors mellanrum, 

beroende på hudtyp och indikation.

Pris: 
3,5 ml:   1700 kr
7 ml:   2700 kr
10,5 ml:  3500 kr



KOSMETISK TATUERING
Kosmetisk tatuering är ett mer långvarigt alternativ till vanligt smink. 

Vi arbetar med TAFFY-metoden/Microblading/3D.

Återbesök inom 90 dagar ingår i priset.

Pris:
Microblading bryn:    3800 kr
Microblading ombre bryn:   4100 kr
Powder Bryn:    3800 kr
Eyeliner övre och nedre kant:  3800 kr
Eyeliner övre eller nedre kant:  2800 kr
Läppar:     4200 kr

VAXBEHANDLINGAR

BEN
Hela ben:     490 kr
Halva ben:     325 kr

INTIM
Bikini:      220 kr
Tanga/G-string:     300 kr 
Brasiliansk:     400 kr
Rumpa:     230 kr

ANSIKTE
Överläpp/haka:    150 kr
Överläpp & haka: 230 kr
Polisonger:      150 kr
Näsborrar:      200 kr     
Bryn:       170 kr       

TORSO
Armhålor:    200 kr
Hela armar:    300 kr 
Halva armar:    230 kr
Hel rygg/bröst:    400 kr
Halv rygg/bröst:   300 kr

PAKETPRIS VAXNING
Hela ben inkl bikini:   550 kr
Hela ben inkl tanga/G-string:  680 kr
Hela ben inkl brasiliansk:  780 kr
Halva ben inkl bikini:   390 kr
Halva ben inkl tanga/G-string:  520 kr

Halva ben inkl brasiliansk:  620 kr

OBS! Att tänka på när det gäller vaxning:
Håren bör vara minst 0,5 cm men max 2 cm långa. Du bör peela 

huden 1 dag innan vaxning och sen gärna 1 gång i veckan efter. 

Du bör undvika sol, bastu, bad och träning 24h efter vaxningstillfället.



FRANSAR & BRYN

Frans & bryn färg inkl plock/vax: 340 kr
Frans färg: 220 kr

Brynfärg inkl plock/vax: 220 kr
Formning av bryn (plock/vax): 170 kr

Permanent Fransböjning
Permanent fransböjning: 495 kr

Permanent fransböjning+ färgning av fransar: 595 kr
Permanent fransböjning + färgning av fransar & bryn: 695 kr

Fransförlängning
Nytt set: 995 kr

Påfyllning 60 min: 495 kr
Snabbpåfyllning 30 min: 350 kr

NAGLAR

Gelé
Nytt set franska:      570 kr
Nytt set naturella:      530 kr
Fransk påfyllning:      450 kr
Naturell påfyllning:      400 kr
Smyckning av nagel:      20 kr
Ny tipp vid påfyllning:      20 kr
Lagning av nagel:      50 kr  
I-Gel/UV-Lack (vid byggning): 150 kr    
                               

UV-Lack
I-Gel/UV-Lack:    400 kr
Smyckning av nagel:    20 kr
                
Manikyr
Manikyr:     400 kr  
I-Gel/UV-Lack (vid manikyr): 150 kr
 



BOTOX
Masseter (käkmuskeln): 2500 kr

Rökrynkor: 1500 kr

Övriga områden: 
1 område Botox 2000 kr

2 områden Botox 2500 kr
3 områden Botox 2900 kr

FILLERS

Välj mellan Restylane, Juvederm eller Stylage. 
Används till läppar, kinder, näsa, haka, djupa rynkor, kåklinje m.m.

0.5 ml: 1900 kr
1 ml: 2900 kr
2 ml: 5000 kr
3 ml: 7000 kr

Tearthrough (Mörka ringar under ögonen) 
Görs med läkemedlet Teosyal som är speciellt 

framtaget för just ögonen.

Pris: 3200 kr

PRP (VAMPYRBEHANDLING) 
Kan göras som enskild behandling men ger 

bäst resultat i kur på 3 behandlingar!

1 behandling: 2500 kr
2 behandlingar: 4500 kr
3 behandlingar: 6000 kr



SKINBOOSTER
En lättare filler som kan läggas över ett större 

område i ansiktet. En hudkräm under huden.

1 ml restylane vital skinbooster: 1900 kr

2 ml restylane skinbooster: 3000 kr
3 ml restylane skinbooster: 4000 kr

SKLEROSERING 
(BORTTAGNING AV KÄRL PÅ BENEN)

Pris: 2000 kr

(Då tar vi så många kärl vi kan på 30 min med 4 ml läkemedel)

CYTOCARE
Hyaluron och vitamin boost som kan läggas 

i hela ansiktet och dekolletage. 

5 ml: 2000 kr
10 ml: 3500 kr

SVETTBEHANDLING
För kunder med hyperhidros (överdriven svettning). 

Recept skrivs ut av oss på botox som du själv hämtar ut 

på apoteket ( går på högkostnadsskyddet). 

Så du betalar endast för besöket:

Pris: 1500 kr
För kunder utan recept: 4500 kr



Kärleksgatan 5A, 211 45 Malmö

040 23 66 66 | 0735 56 77 40

info@estet ikspecial isten.se

Instagram :  estet ikspecial isten

Facebook :  estet ikspecial isten

Bokning :  bokadirekt.se

www.estet ikspecial isten.se




