BEHANDLINGSMENY
ELEVBEHANDLINGAR

ELISABETHSKOLAN
Elisabethskolan grundades 1931 i Stockholm, av Elisabeth Liebenthal och är
Sveriges äldsta hudvårdsskola, som fortfarande finns kvar.
År 1989 blev Elisabethskolan en internationellt godkänd hudterapeutskola
(av International Aestheticiennes) och från år 1999 följer skolan internationell
CIDESCO-godkänd läroplan. Det innebär att våra elever kan ta en separat
internationell examen för hudterapeuter i anslutning till skolans examen
och därigenom få möjlighet att arbeta som hud- spaterapeut utomlands.
Elisabethskolan är godkänd av SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation)
samt YH-myndigheten.
Sedan 2007 ingår Elisabethskolan i Nordens största koncern för hud och
kosmetik. Vårt moderbolag i Sverige heter Dermarome och är Sveriges största
agentur inom hudvård och skönhet.
Elisabethskolans mål och ambition är att hålla utbildningen på högsta nivå för
att motsvara branschens alla förväntningar och krav på hud- och spaterapeuter.

ANSIKTSBEHANDLINGAR
Klassisk ansiktsbehandling
(ca 90 min)

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga,
porrengöring, ansiktsmassage,
brynplock (ej formning), ansiktsmask
samt dagcreme.
525 kr

Djuprengöring Ansikte/Rygg
(ca 60 min)

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga,
porrengöring, ansiktsmask samt
dagcreme.
425 kr/425 kr

Lyxpaket
(ca 120 min)

Klassisk ansiktsbehandling, ryggmassage, handmassage och som
avslutning en lyxig handmask.
675 kr

Klassisk ansiktsmassage alt.
vävnadsdränage med mask
(ca 45 min)

Rengöring, ansiktsmassage, mask
samt dagcreme.
345 kr

AHA - Kemisk peeling
Elizabeth Arden PRO
(ca 30 min)

Kraftfull AHA-peeling som balanserar
huden och ger synbara resultat.
Exfolierar, återfuktar och ger direkt
lyster. För bästa resultat rekommenderas en kur om 6 ggr samt skräddarsytt
hemvårdsprogram.
495 kr

Dynamic Resurfacing Facial
ELEMIS
(ca 60 min)

Unik enzymbehandling vid acneärr, fet
hud, hyperpigmenteringar och ojämn
hudton. Denna kraftfullt förnyande
askungebehandling riktar sig mot de
första tecknen på åldrande samt
glåmig, trött och ojämn hudton.
575 kr

ELEKTROTERAPI FRANS & BRYN
Ansiktsapparatur som tillägg i en
klassisk ansiktsbehandling

Färgning av fransar och bryn som
ett tillägg i en ansiktsbehandling

145 kr

175 kr

Djuprengöring

Desinstruction
(ca 30 min)

Bra att kombinera för extra effekt
vid till exempel porrengöring.
195 kr

Intensiv fuktbehandling

Fransfärg, brynfärg samt
brynplock/formning
(ca 45 min)
295 kr

Färgning av enbart fransar
eller enbart bryn + brynplock

Jontofores

175 kr

(ca 30 min)

Formning av bryn

Lugnande och fuktgivande på djupet.
195 kr

Antibakteriell behandling

Direkt högfrekvens
(ca 30 min)

Bra att kombinera i en ansiktsbehandling med orenheter och acne.

145 kr

Permanent fransböjning
med stärkande serum
375 kr

195 kr

Fransfärg, brynfärg och
permanent fransböjning
med stärkande serum

Näringsgivande

500 kr

Indirekt högfrekvens
(ca 30 min)

Gör att näringen från produkten
penetrerar ned i huden.
Ansiktsmassage.
195 kr

Muskelstimulerande

Ansiktsfaradisk
(ca 40 min)

Strömmen stimulerar musklerna och
ger en milt uppstramande effekt.
Rekommenderas en kur av
10 behandlingar för bästa effekt.
225 kr

MAKEUP
bareMinerals Mineralmakeup

Dagsmakeup
(ca 45 min)
195 kr

Kvällssmakeup
(ca 60 min)
295 kr

SPABEHANDLINGAR
ELEMIS Cellutox Aroma SPA Ocean kroppsinpackning
(ca 75 min)

En kombination av näringsrika alger och tång reducerar uppkomsten av celluliter
och minskar vätskeansamlingar i kroppen. Den ultimata reningskuren som ger
dig ny energi och en silkeslen hud.
600 kr

ELEMIS Frangipani Salt Glow
(ca 60 min)

Exotisk exfolieringsritual som stärker
och revitaliserar kroppen. Efter en lätt kroppsborstning droppas rikligt med varm
Frangipaniolja över hela kroppen innan Frangipani Monoi Salt Glow
appliceras. Både kropp och ansikte rengörs noggrant, poleras och blir
härligt mjukt. Innan behandlingen
avslutas appliceras Skin Nourshing Body Lotion som ger huden lyster
och gör den silkeslen.
550 kr

Body Scrub

(ca 30 min)

Scrubb, Dusch, Creme, Insmörjning. Renande cirkulationsökande kroppspeeling
som effektivt avlägsnar döda hudceller och gör huden silkeslen. Avslutas med en
fuktgivande bodylotion.
400 kr

MANIKYR

PEDIKYR

Klassisk Manikyr

Pedikyr

(ca 60 min)

(ca 60 min)

Handbad, nagel- och nagelbandsvård,
härlig hand- och underarmsmassage.
Avslutas med lackning.

Fotbad, nagel- och nagelbandsvård
samt filning på eventuella förhårdnader.
Avslutas med en härlig underbens- och
fotmassage.

345 kr

395 kr

SPA Manikyr
(ca 90 min)

Peeling, handbad, nagel- och nagelbandsvård, härlig hand- och underarmsmassage, lyxig handmask, varmt
paraffinbad. Avslutas med lackning.
425 kr

Pedikyr med lackning
(ca 75 min)

Fotbad, nagel- och nagelbandsvård
samt filning på eventuella förhårdnader.
Avslutas med en härlig underbens- och
fotmassage. Avslutas med lackning.
445 kr

Manikyr utan lackning
(ca 45 min)

Handbad, nagel- och nagelbandsvård,
härlig hand- och underarmsmassage.
295 kr

Vi behandlar friska fötter.
Vid större fotproblem samt fotsjukdomar,
såsom bl.a fotvårtor och fotsvamp, ber vi dig
kontakta medicinsk fotvårdare.

EPILERING
Epilering Permanent hårborttagning
(ca 45 min)

Epilering är en permanent hårborttagningsmetod. Behandlingen går till så att en
mycket tunn, fin nål förs ned till hårsäcken och med hjälp av svaga strömimpulser tar död på de hårproducerande cellerna i hårroten.
150 kr/tillfälle

För hårborttagning i ansiktet rekommenderar vi främst Epilering.

VAXNING
Hela ben inklusive bikinilinjen
(ca 60-80 min)
425 kr

Hela ben
(ca 60 min)
375 kr

Halva ben eller halva armar
(ca 30 min)
295 kr

Bikinilinjen
(ca 20 min)
245 kr

Armhålor
(ca 20 min)
245 kr

Rygg hel
(ca 60 min)
375 kr

Rygg halv alternativt
axlar eller bröst
(ca 30 min)
295 kr

MASSAGE
Helkroppsmassage
(ca 60 min)

Klassisk svensk helkroppsmassage.
Vi väljer en olja anpassad efter dina
önskemål/behov.
395 kr

Ryggmassage
(ca 30 min)

Vi väljer en anpassad olja efter
dina önskemål/behov.
275 kr

Hot Stone Massage
(ca 45 min)

Underbar massage med varma stenar
på baksida kroppen. Avslutas med
skalpmassage. Vi väljer en olja
anpassad efter dina önskemål/behov.
395 kr

ELEMIS Mother to be
Anti-stress behandling
(ca 60 min behandling + 10 min vila)

Topp-till-tå-massage för den
blivande mamman men även för dig
som vill ha en avstressande och härlig
behandlingsupplevelse.
Du vilar på sköna kuddar som ger dig
stöd under hela behandlingen. Med en
speciell massage masseras ryggen för
att mjuka upp spända muskler.
Därefter masseras händer, fötter och
ben för att motverka svullnad och
vätskeansamlingar. Behandlingen
avslutas med en härlig ansikts- och
skalpmassage. Härliga milda dofter
stimulerar alla sinnen och ger dig ny
energi.
550 kr

BOKNING
www.elisabethskolan.se
Via telefon 08-442 72 40 – menyval 1
Avbokning skall ske med din avbokningskod via hemsidans onlinebokning
på BokaDirekt minst 48 timmar innan bokad behandling.
Ej avbokade behandlingar debiteras till fullt pris.

Havet
(hel-/halvdag)

Boka vårt behandlingsrum Havet för en hel eller halvdag. Vi skräddarsyr
behandlingar anpassade efter ert
önskemål. (Pedikyr och manikyr går inte att få i detta rum).
Pris på förfrågan

BOKNINGSINFORMATION
• Samtliga behandlingar utförs av elever.
• I samband med bokningen - vänligen ange om du är gravid eller har eventuella
medicinska besvär som kan ha betydlese för behandlingen.
• Elisabethskolan äger rätten att avbryta en behandling vid ev. kontraindikationer
• Samtliga priser inkluderar 25% moms.
• På Elisabethskolan kan du köpa presentkort, hudvårdsprodukter samt makeup.
• Skolan ansvarar ej för värdesaker.

ÖPPETTIDER SALONG/BUTIK
(Med reservation för ändringar vid exempelvis examensdagar och helgdagar)
Måndag – Torsdag
Lunchstängt
Fredag
Lunchstängt

9.30-18.00
13.00-14.00
9.30-15.00
12.00-13.00

Vänligen kom gärna 10 min före bokad behandling.
Vi tar endast kortbetalning.
BESÖKSADRESS
Elisabethskolan
St Paulsgatan 25
118 48 Stockholm

PRESENTKORT
Ge bort en härlig behandlingsupplevelse till någon du tycker om.
Det är alltid uppskattat och du bestämmer själv till vilket belopp.
Presentkortet köper du över disk i vår butik.

ÖVRIGT
Vill du utbilda dig till hudterapeut eller har frågor kring yrket?
Kontakta oss gärna på 08-442 72 40
Följ oss, ta del av nyheter, erbjudanden och videos:
facebook.se/elisabethskolan
instagram.com/elisabethskolan
YouTube.com/Elisabethskolan Stockholm
Nyhetsbrev - Anmäl ditt intresse via info@elisabethskolan.se

