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BEHANDLINGSMENY
ELEVBEHANDLINGAR

OM 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

Lyxpaket

(ca 90 min)

(ca 120 min)

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga,
porrengöring, ansiktsmassage,
brynplock (ej formning), ansiktsmask
samt avslutande produkt.
Behandlingen skräddarsys efter dina
behov.
Hembehandlingsråd ingår.

Behandlingen inleds med 25 min
avslappnande ryggmassage med
ljuvligt doftande aromatisk olja. Sedan
följer en Klassisk Ansikts-behandling
som skräddarsys efter dina behov.
Undertiden du ligger i mask utförs en
hand- och underarmsmassage i
vårdande produkt.
Hembehandlingsråd ingår.

625:-

Klassisk Ansiktsbehandling
-Vegan
(ca 90 min)

Klassisk Ansiktsbehandling där vi
använder veganska produkter från
Elemis Superfood-serie som bl a
innehåller prebiotica och andra
näringsrika och vårdande
ingredienser från växtriket för att
främja optimal hudhälsa.
625:-

775:-

AHA-pensling
(ca 30 min)

Kraftfull AHA-behandling med
resultatinriktade produkter från
PRIORI som exfolierar, återfuktar,
balanserar och ger synbart resultat.
Rekommenderas i kur om 6 ggr
Hembehandlingsråd ingår.
495:-

Djuprengöring
(ca 60 min)

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga,
portömning, ansiktsmask samt
avslutande produkt. Behandlingen
skräddarsys efter dina behov.
Hembehandlingsråd ingår.
(Finns även med Direkt Högfrekvens som
kostnadsfritt tillval).
525:-

Klassisk Ansiktsmassage alt.
Vävnadsdränage med mask
(ca 45min)

Avtvätt, hudanalys, lätt peeling,
klassisk ansiktsmassage alternativt
vävnadsassage, vårdande
ansiktsmask samt avslutande
produkt. Hembehandlingsråd ingår.
(Finns även med Indirekt Högfrekvens som
kostnadsfritt tillval).
425:-

Paketpris 6 ggr

2.670:- (Ordinarie pris: 2.970:-)

LED-Mask med ljusterapi
UNVEILED är en kliniskt bevisad
behandling som förbättrar fukten i
huden, strukturen och tecken på
hudåldring med omedelbara synliga
resultat. Ljuset i masken reducerar
fina linjer och rynkor, förbättrar
hudstrukturen, ökar blodflöde och
syreupptaget i huden.
(Endast som tillval till AHA-pensling)
100:-

MICRONEEDLING & APPARATUR
Nyhet!

Nyhet! Kommer snart….

Intensiv fuktbehandling med
Jontofores

Elemis Delux Fuktboost

(ca 45 min)

Avtvätt, hudanalys, peeling med
peelpads, fuktgivande serum slussas
in på djupet med hjälp av likström,
applikation av intensivvårdande
fuktmasker samt avslutande
produkt. Passar alla hudtyper i
behov av fukt. Hembehandlingsråd
ingår.
425:-

(ca 90 min)

En behandling med fyra av Elemis
Biotec-tekniker för att ge huden nytt liv
och lyster samt boosta huden med fukt.
Avtvätt, hudanalys, peeling med
ultraljudsskrapa, jontofores,
ljusbehandling, mask, avslutande
produkt och O2-infusion.
Hembehandlingsråd och lätt applikation
av mineralpuder ingår.
775:-

Paketpris/Kur om 5 ggr
1.825:- (Ordinarie pris 2.125:-)

Nyhet! Kommer snart…

Elemis Delux Anti-age
Intensiv Anti-age behandling
med Muskelstimulering
(ca 45 min/60 min)

Med Biotecs microström stimuleras
musklerna och ger en uppstramande
effekt och ett friskare utseende.
Avtvätt, hudanalys, peeling med
peelpads, djupverkande anti-ageserum, avslutande produkt.
Hembehandlingsråd ingår.
425:-

Paketpris/Kur om 5ggr
1.825:- (Ordinarie pris 2.125:-)

Microneedling
(ca 60 min)

Microneedling stimulerar hudens
naturliga kollagen vilket bidrar till
att återställa hudens täthet, jämnar
ut rynkor, fina linjer och bristningar,
förminskar olika typer av ärr,
minskar pigmentering, minskar
utvidgade blodkärl och gör tunn hud
tjockare. Passar alla hudtyper.
995:-

Paketpris 4 ggr
3.580:- (Ordinariepris: 3.980:-)

(ca 90 min)

En behandling med fyra av Elemis
Biotec-tekniker samt vårdande mineraler
från havet som verkar intensivt
fuktbindande och hudföryngrande.
Avtvätt, hudanalys, peeling med
ultraljudsskrapa, muskelsimulering med
microström, ljusbehandling, mask, O2infusion samt avslutande produkt.
Hembehandlingsråd och lätt applikation
av mineralpuder ingår.
775:-

KROPPS-BEHANDLINGAR
Detox SPA-inpackning
(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. Kroppspeeling, inpackning i plast och
värmefilt, skalpmassage, dusch, massage i utrensande oljor. Hembehandlingsråd
ingår
695:-

Nyhet!

Cleopatra SPA-inpackning
(ca 75 min)

Lugnande och återfuktande inpackning för torr och känslig hud. Kaolinlera och
mjölkproteiner gör huden fräsch och återfuktad. Kroppspeeling, inpackning i
plast och värmefilt, skalpmassage, dusch, massage i vårdande, fuktgivande oljor.
Hembehandlingsråd ingår
695:-

ELEMIS Frangipani Salt Glow
(ca 60 min)

Både kropp och ansikte rengörs noggrant, poleras och blir härligt mjukt och
silkeslent av ljuvligt doftande frangipani-monoi-olja. Torrborstning, kroppspeeling,
avtvätt ansikte, ansiktspeeling, dusch, insmörjning i avslutande produkt.
behandlingen

595:-

Body Scrub
(ca 30 min)

Renande och cirkulationsökande kroppspeeling som effektivt avlägsnar döda
hudceller och gör huden silkeslen. En härligt uppfräschande Body Scrubb rätt
och slätt!
Fotavtvätt, kroppsskrubb, dusch, insmörjning i vårdande bodylotion eller valfri
kroppsolja.
395:-

MANIKYR

PEDIKYR

Manikyr med lack

Pedikyr med lackning

(ca 60 min)

(ca 75 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 och lackning.

425:-

525:-

Manikyr utan lack
(ca 45 min)
375:-

SPA-Manikyr med lack
(ca 75 min)

Peeling, handbad, nagel- och nagelbandsvård, härlig hand- och underarmsmassage, samt en lyxig cremeinpackning. Avslutas med lackning.
495:-

SPA-Manikyr utan lack
(ca 60 min)
445:-

Pedikyr utan lack
(ca 60 min)
475:-

Nyhet!

SPA-Pedikyr med lack
(ca 90 min)

Fotbad, peeling som varsamt exfolierar
förhårdnader och torr hud, nagel- och
nagelbandsvård samt filning på
eventuella förhårdnader, följt av en
härlig underbens- och fotmassage, samt
vårdande creme-inpackning och
svalkande bengelé. Avslutas med
lackning.
595:-

Nyhet!

SPA-Pedikyr utan lack
545:-

Nyhet! Kommer snart…

Pigga fötter
(ca 30 min)

Fotbad, peeling som varsamt exfolierar
förhårdnader och torr hud. Härlig
underbens- och fotmassage, samt vårdande
creme-inpackning och svalkande bengelé.
Den perfekta behandlingen för Dig med
trötta ben och fötter!
325:-

Obs!
Vi behandlar friska fötter. Vid större
fotproblem samt fotsjukdomar, såsom bl.a
fotvårtor och fotsvamp och nageltrång ber vi
Dig att kontakta medicinsk fotvårdare.

VAXNING & EPILERING
Hela ben

Bikinilinjen

(ca 60 min)
475:-

(ca 30 min)
325:-

Halva ben/armar

Rygg hel

(ca 30 min)
345:-

(ca 60 min)
475:-

Axiller (Armhålor)

Rygg halv, alternativt axlar eller bröst
(ca 30 min)
345:-

(ca 30 min)
325:-

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.
175:-

FRANSAR & BRYN
Lashlift inkl fransfärg

Fransfärg 175:-

545:-

Brynfärg inkl plock 175:-

Nyhet!

Frans- & Brynfärg inkl
plock 325:-

Browlift inkl brynfärg

Lashlift inkl frans- &
brynfärg

Nyhet!

595:-

Nyhet!

425:-

Lash- & Browlift inkl färg
695:-

MAKE-UP

Dagsmakeup
(ca 45 min)

Råd och tips på hur du kan lägga dagsmakeup. Hembehandlingsråd ingår. Vid
köp av två valfria makeup-produkter från Bare-Minerals bjuder vi på
behandlingskostnaden!
(Obs erbjudandet gäller ej på redan rabatterade varor)
325:-

Nyhet!
Dagsmakeup som tillägg i en ansiktsbehandling
(ca 25 min)
200:-

KROPPSBEHANDLING & MASSAGE
Helkroppsmassage
(ca 60 min)

Klassisk svensk helkroppsmassage.
Vi väljer en massageolja anpassad
efter dina önskemål och behov.
425:-

Ryggmassage
(ca 25 min)

Vi väljer en massageolja
anpassad efter dina önskemål
och behov.
325:-

Hot Stone Massage
(ca 45 min)

Ljuvligt avstressande massage med
varma lavastenar och rogivande
aromatisk olja. I behandlingen
ingår även skalp-massage. Vi väljer
en olja anpassad efter dina
önskemål/behov.
425:-

Anti-stress Massage/
ELEMIS Mother to be
(ca 60 min)

Topp-till-tå-massage för den
blivande mamman men även för dig
som vill ha en avstressande och
härlig behandlingsupplevelse för
ansikte och kropp.
Du vilar på sköna kuddar som ger dig
stöd under hela behandlingen. I
behandlingen ingår även ansikts-och
skalpmassage.
575:-

Djuprengörande
Ryggbehandling
(ca 60 min)

Rengöring, peeling, ånga, portömning,
djuprengörande mask samt
avslutande produkt.
Desinficerande Direkt Högfrekvens
behandling ingår om behov finnes.
Hembehandlingsråd ingår.
525:-

BOKNINGSINFORMATION
• Samtliga behandlingar på salongen utförs av elever.
• Vänligen ange om du är gravid eller har medicinska besvär som kan ha
betydelse för behandlingen.
• Har du hjärtproblem, pacemaker, diabetes, epilepsi eller är gravid är behandling
med elektrisk apparatur ej lämpligt.
• Elisabethskolan äger rätten att avbryta en behandling vid eventuella
kontraindikationer.
• Samtliga priser inkluderar 25% moms.
• Skolan ansvarar ej för värdesaker.
• Vänligen kom i god tid till din behandling, gärna 15 minuter innan utsatt tid.
Vi önskar Dig en härlig stund!

ÖPPETTIDER BUTIK & SALONG
Måndag – Torsdag 10.00-18.00
Lunchstängt 13.00-14.00
Fredag 10.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
10.00-15.00
12.00-13.00
Vi tar endast kortbetalning eller swish.

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.

BESÖKSADRESS
Elisabethskolan St Paulsgatan 25
118 48 Stockholm
08-442 72 40

-Vill Du utbilda Dig till
hudterapeut?
Eller har Du frågor kring yrket och vår utbildning?
Kontakta vår rektor linda.pierson@elisabethskolan.se

Följ oss, ta del av nyheter och erbjudanden på:
instagram.com/elisabethskolan facebook.se/elisabethskolan
Anmäl ditt intresse för nyhetsbrev via info@elisabethskolan.se

PRIORI
ADAPTIVE SKINCARE

ELEMIS

bareMinerals
THE PO W ER OF GOOD

