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

ANSIKTSBEHANDLINGAR
Våra hudterapeuter är auktoriserade via SHR och experter på avancerad hudvård.
Behandlingar utförs med professionella produkter från Nimue, pH formula, Clinicare & Dermapen.

Complete exclusive
1200
Skäm bort dig själv. Vår lyxbehandling är otroligt avstressande, detoxar, förebygger
och hjälper cellerna att förnya sig för att minimerar fina linjer och rynkor.
En skönhetsritual med djuprengöring, portömning, uppstramande massage, lyxig
serum-ampull anpassad för dig och en avkopplande stund i mask för att återge din
naturliga lyster. 90min

Complete classic
900

Hudvård med resultat där du kommer ner i varv och får en strålande och ren hud
med tid för både djuprengöring och avkoppling.
Lockar fram din naturliga lyster och glöd. 70min

Complete pure/wellness
750

En underhållande och skräddarsydd ansiktsbehandling unik för dig.
Fokus på djuprengöring eller avkoppling. 50min

Complete express refresher facial
550
En flashbehandling när du har ont om tid men vill ha resultat.
Perfekt glowbooster inför en fest eller dejt. 30min

Skincare for men
800

En skräddarsydd och lyxig behandling för våra manliga kunder.
Djuprengöring och fokus på att bibehålla hudens sundhet med hjälp av fruktsyror
och våra boosters. 60min

Complete glow
1200
En perfekt behandling för dig som lever ett hektiskt liv i stan med mycket
föroreningar. Kraftfull antioxidant-behandling med vår populära svarta kolmaskDetox peel. Med hjälp av enzymer, C-vitamin och aktivt kol lockar vi fram hudens
naturliga lyster och exfolierar bort döda hudceller och orenheter. Vår Cvitaminboost reducerar fina linjer och mörka ringar, omgående och på längre sikt.
50min

Smart resurfacer
1200
En kraftfull peeling 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. 50min

Microneedling
1700
Vår populäraste och mest bokade ansiktsbehandling.
Microneedling är en djupgående och avancerad nålbehandling som hjälper till att
öka hudens produktion av kollagen och hyaluronsyra. Microneedling behandlar
effektivt bl.a. ärrvävnad, trött och glåmig hy, förstorade porer, fina linjer och rynkor.
Lägg till hals (+200) eller hals&dekolletage (+400) 50min

LÄGG TILL I DIN ANSIKTSBEHANDLING
Frans- och brynfärg med formning 300
Frans- eller brynfärg med formning 250
Brynformning/ fransfärg 150
Nackmassage 150
Vax överläpp/haka 150
Ljusterapi 300
Lyxmask 150
Uppstramande RF massage 300

FRISÖR
Är du ute efter en stor förändring, har tjockt eller extra långt hår, önskar vi att du
kontaktar oss innan bokning så att rätt tid sätts av till din bokning.
Tvätt, lyxig inpackning, huvudmassage, föning och styling ingår alltid när du bokar
färgbehandlingar hos Complete Beauty.
Utväxt= Max 3 cm
Kort= Max till Axlar
Långt= Över axlar eller tjockt hår

Slingor | Advanced color
Endast färg / inkl. klippning

Kort fr. 1400 /1700
Långt fr. 1600 /1900
Slingor/ advanced color innebär till exempel helfärg, helblekning, slingor, bayalage,
omber och olika typer av färgeffekter.

Färg | Toning, en nyans över hela håret
Endast färg / inkl. klippning

Kort fr. 1300 /1600
Långt fr. 1500 /1800
Färg/ toning betyder att vi lägger en och samma färg genom hela håret, antingen färg
eller toning. En toning/gloss tvättas gradvis ur, även om den kanske inte helt
försvinner. En toning eller färg kan inte ljusa upp ett hår.

Utväxtfärgning
Endast färg/ inkl. klippning

fr. 1300/ 1600
Utväxtfärgning betyder att vi färgar eller tonar enbart utväxten, som får vara max 3
cm eller om du har en kortklippt frisyr, max till öron. Om du vill slinga din utväxt tar
det längre tid och du måste istället välja behandlingen ”slingor/ advanced color”.

Klippning 60 min
600

Tvätt, lyxig inpackning, huvudmassage, föning och enklare styling ingår alltid när du
bokar den här behandlingen. 60min

Klippning 40 min
500

Rekommenderas endast till kortklippta frisyrer.
Tvätt, lyxig inpackning, huvudmassage, föning och enklare styling ingår alltid när du
bokar den här behandlingen. 40min

Klippning junior
350

Endast till junior. 30min

Olaplexbehandling och klippning
900
Olaplexbehandlingen återuppbygger och sammanlänkar hårets viktigaste
svavelbindningar och håret blir starkare och friskare.
I den fristående olaplexbehandlingen ingår steg 1-6 och klippning.
Olaplex kan även adderas i en färgbehandling för ett reducerat pris (+300)

Tvätt & fön | Blow dry
400
Tvätt och volymföning med rundborste. 40min

Tvätt & styling
600
Tvätt och styling med värmeverktyg. 60min

Styling | Uppsättning
fr. 600
Bröllopsuppsättning
fr. 2500
Provuppsättning innan bröllopet ingår.

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

Frans och brynfärg med brynformning

450

Frans eller brynfärg med brynformning
400
Brynformning | fransfärgning
250

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

Lashlift med frans- och brynfärg och forming
900
Lashlift med fransfärg
800
Lashlift
700

Permanent hårborttagning
Effektiv, smärtfri och permanenta resultat.

Vi jobbar med Motus AX som är marknadens kraftfullaste laser från italienska DEKA.
Alexandritlasern är den enda lasern som kan behandla tunna och ljusa hårstrån som
har pigment i hårmärgen.
Normalt så behövs 4-8 behandlingar. Ibland färre, ibland fler.
OBS! Vita, röda samt helblonda hår går inte att behandla med någon laser.

Konsultation (dras av från beh.priset)
300
Överläpp eller haka
800
Haka och överläpp
1 500
Hela ansiktet
1 900
Helt ansikte+hals
2 300
Nacke/Skägglinje
1 200
Armhålor eller bikinilinje
1 300
Rumpa (endast skinkor)
1 500
Brasiliansk
2 200
Halv rygg (övre eller undre)
2 200

Hel rygg
3 900
Bröstkorg eller mage
1 800
Bröstkorg + mage
3 000
Halva armar (övre eller undre)
1 700
Hela armar
2 800
Händer eller fötter
1 000
Undre ben inkl. knä
3 000
Undre ben inkl. knä + bikinilinje
3 200
Hela ben
3 900
Hela ben + bikinilinje
4 500

Vid behandling av flera områden, 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.

Hela ben/ armar
550
Halva ben/ armar
400
Brasiliansk
500
Rygg/ framsida
500
Bikini
300
Armhåla
300
Överläpp
300
Haka
300
Överläpp & Haka
400
Helt ansikte
500

Vid behandling av flera områden vid samma tillfälle ges 10%.
Vid regelbunden vaxning med återbesök inom 6 veckor erbjuder vi
elektroniska klippkort. Fråga oss!

KOSMETISK TATUERING
Om du har tatuering gjord av en annan utövare måste konsultation bokas innan.

Microblading 3D (stråteknik)

3 500

Microblading 3D - återbesök inom 1år

1 500

Phi contour / kombobryn (skuggning / skuggning+3D)

4 200

Phi contour / kombobryn - återbesök inom 1år

2 000

Extra återbesök

800

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

Klassisk Massage
30min | 450
60min | 700
90min | 1 000
Utförs av diplomerad massör.
En mild massage där vi mjukar upp och ger de traditionella problemområderna rygg,
nacke och axlar extra omsorg.

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

Complete Beauty signature
1500

Kom ner i varv med en fantastisk skön och avstressande rygg- och nackmassage med
varm olja.
Total avkoppling när du sen får njuta av en full ansiktsbehandling, huden blir
varsamt exfolierad och återfuktad och du får en fantastisk fin lyster.

