Behandlingsmeny
Vi erbjuder skräddarsydda ansiktsbehandlingar både för honom och henne.
Behandlingarna anpassas efter just din hudtyp, hudtillstånd och framförallt dina önskemål.
Vi jobbar med professionella produkter från Mette Picaut, Elemis, ESSE probiotic skincare, Decléor, Dermalogica &
Maria Åkerberg.
Valet är ditt vilket märke du önskar i din ansiktsbehandling, ange gärna vi bokning om du har önskemål annars tar
vi det på plats. Att ge tips och råd är det vi brinner för.
Vi erbjuder Ansiktsbehandlingar från 30-75 min, se nedan.
I samtliga behandlingar får du en noggrann hudanalys/face mapping för bästa produktrekommendation för en
fortsatt bra hudvårdsrutin hemma.
Samtliga behandlingar passar lika bra för män som kvinnor.
CLASSIC ANSIKTSBEHANDLING
Här skräddarsyr vi behandlingen efter dina behov.
Känns huden Röd, känslig, stram, oren, torr eller helt enkelt huden behöver en genomgång och du vill att vi avgör
vilka produkter som ska användas i behandlingen. Ja, då bokar du denna behandling.
30 min 550kr
60 min 890kr
75 min 990kr

EKOLYX-ANTI-AGE METTE PICAUT
Behandling med omedelbart resultat!
Dubbelrengöring, enzympeeling och kornpeeling med micropärlor av jojoba. Lång och härlig ansiktsmassage med
hyalyronsyra-serum och serumolja som stimulerar cell och kollagenförnyelsen samt en lång härlig massage som
får ansiktsmusklerna att slappna av. Avslutande lyxig peeloff-mask.
Hand & armmassage
60 min 890kr
75 min 990kr inkl ryggmassage
ESSE PROBIOTIC SKINCARE ANTI-AGE LYX
Här jobbar vi med produkter med levande probiotika- Framtidens hudvård!
Skön lyxig behandling med en lång massage. Passar alla men framförallt en mogen torr, livlös och stressad hud.
Kickar igång huden och ger en omedelbar lyster.
I behandlingen ingår:Trippelrengöring, peeling, massage ögon och ögon- ansiktsmask
60 min 890kr
75 min 990kr inkl ryggmassage
DERMALOGICA- AGE SMART TREATMENT
Dermalogicas AGE smart behandling är den mest kraftfulla insatsen mot förtida hudåldrande.
Fokus ligger på att behandla och motverka tecken på förtida åldrande som hyperpigmenteringar,
linjer och rynkor, uttorkning, brist på spänst och lyster.
I behandlingen ingår: rengöring, face-mapping, peeling, massage och mask
60 min 790kr
75 min 890kr inkl ryggmassage
ELEMIS-PRO-COLLAGEN-ANTI-AGE
Upplev den ultimata vetenskapen inom hudvård. En anti-age behandling för ansikte och ögon som motverkar
tecken på åldrande, reducerar fina linjer och rynkor i ansiktet och stärker den tunna huden kring ögonen. En
stimulerande ansikts- och ögonmassage med lyftande effekt kombineras med djupgående anti-age produkter för en
maximalt effektiv behandling och avkopplande upplevelse. Ger ny lyster åt en trött, stressad och torr hud. I
behandlingen ingår: Dubbelrengöring, peeling, massage och mask.
60 min 890kr
75 min 990kr inkl ryggmassage

DECLEOR Or’Excellence 50+
Anti-age behandling för hudens alla ålderstecken. Här jobbar vi med Decleors underbara och djupverkande
aromessence & balm. Så härliga naturliga dofter!
I behandlingen ingår: Kort avslappnande ryggmassage, Dubbelrengöring, peeling, aromapressur, avslappnande
aromamassage, mask, hand och armmassage
Passar 50+.
60 min 790kr
75 min 890kr
MÅ-DEEP SKIN ORGANIC-TREATMENT-ANTI AGE
Förbättrar hudens lyster, uppstramande, aktiverande, förebyggande mot ålderstecken och framförallt avstressande.
Här använder vi produkter från Maria Åkerbergs serie More och Supplement som är
speciellt framtagna för mogen hud.
I behandlingen ingår: Dubbelrengöring, peeling, avslappnande massage, mask, hand och armmassage
60 min 790kr
75 min 890kr ( inkl ryggmassag

INGÅR I SAMTLIGA BEHANDLINGAR
Brynplock
Önskar du ånga & portömning lägger vi in det i behandlingen utan kostnad ( ej i 30 min behandlingen)
Vi använder alltid sköna varma handdukar för extra avslappning och lyxkänsla.
Vi avslutar alltid alla behandlingar med en vårdande dag och ögoncreme
TILLVAL
Frans- och brynfärg 395kr (i samband med behandling 250kr)
Endast bryn eller fransfärg 295kr (i samband med behandling 200kr)

Bokning av behandling eller mer info om behandlingarna maila bokabehandling@daystyle.se
Varje onsdag 11.00 - 18.00 och vissa lördagar finns våra Cidesco diplomerade hudterapeuter på
Västmannagatan 47, Stockholm. Vi är medlemmar i SHR.
Observera att det endast går att boka behandlingar via mail bokabehandling@daystyle.se
Vi reserverar oss för ev. ändringar i menyn.

Enjoy your day!

