
HANDVÅRD 

Handvård     22€  

Handanalys, filning av naglar, handbad, nagelbandsvård, handmassage, 

lackning  

Paraffinbehandling för händerna  27€ 

Handanalys, filning av naglar, handbad, nagelbandsvård, mjukgörande 

och återfuktande paraffinbad, handmassage, lackning 

SPA—Handvård    27€ 

Handanalys, filning av naglar, handbad, nagelbandsvård, peeling, mask, 

handmassage, lackning 

GEL  - Lackning    27€                                             

Filning av naglar, nagelbandsvård, lackning med GEL-lack (bättre hållbar-

het än vanligt nagellack och har högre glans) 

Avlägsnande av GEL-lack + GEL- lackning 34€  

Avlägsnande av GEL-lack   7€ 

KROPP 

Massage 30 minuter   15€ 

Nack– och ryggmassage 

Massage 60 minuter   30€ 

Nack-och ryggmassage 

Helkroppsmassage 90 minuter  42€ 

Nack-och ryggmassage + arm och benmassage 

Djuprengörande Ryggbehandling  22€ 

Rengöring, peeling, ånga, mekanisk portömning, kall kompress, kort mas-

sage 

SPA-kroppsinpackning 90 minuter  47€ 

Rengöring, peeling, inpackning, avslutande helkroppsmassage 

KONTAKT 

044 7215416 / kosmetolog@optimaedu.fi 

 

 

 

ANSIKTSVÅRD 

Ansiktsbehandling -Klassisk    32€ 

Rengöring, hudanalys, peeling, formning av bryn, ansiktsmassage, mask, 

vårdcremer 

Ansiktsbehandling - Express (Snabb)   22€ 

Rengöring, hudanalys, peeling, formning av bryn, massage, vårdcremer 

Ansiktsbehandling - Djuprengörande   42€ 

Rengöring, hudanalys, peeling, ånga, mekanisk portömning, formning av bryn, 

massage, mask, vårdcremer 

Ansiktsbehandling -Special    47€ 

Samma som klassisk ansiktsbehandling men här används          specialproduk-

ter (mask&serum) samt maskinella behandlingar enligt årstid 

+Ampull      +5€ 

Vårdande ämne som tillägg till din ansiktsbehanding 

 

FOTVÅRD 

Fotvård      34€ 

Fotbad, fotanalys, klippning av tånaglar, avlägsnande av förhårdnader, vård 

av naglar och nagelbad, avslappnande fotmassage (Obs, nagellack +2€ extra) 

Express - fotvård  (Lätt / Snabb)   22€ 

Lättare fotvård: Fotbad, fotanalys, klippning av tånaglar, raspning, avslutande 

creme 

Spa-Fotvård     47€ 

Fotbad, fotanalys, peeling, klippning av tånaglar, raspning, vård av nagar och 

nagelband, fotmask, avslappnande massage, lackning 

 

 

FRANSAR & BRYN 

Frans - och brynfärgning samt brynformning 23€ 

Fransfärgning    12€ 

Brynfärgning    10 € 

Brynformning     5 € 

 

HÅRBORTTAGNING 

Underben och lår ( inkl. Bikinilinje )  35€ 

Halva ben eller bikinilinje   25€ 

Axiller     15€ 

Överläpp och haka    8€ 

MAKEUP 

Dagsmakeup    20€ 

 

TILLÄGGSBEHANDLINGAR I SAMBAND MED ANNAN BEHAND-

LING 

Frans– och brynfärgning samt brynplockning  + 14 € 

Fransfärgning    + 8€ 

Brynfärgning    + 5€ 

Handvård     + 14€ 

Dagsmakeup    + 14€ 

       @optimakosmetolog 
BOKA BEHANDLING PÅ NÄTET                     

www.optimaedu.fi/kosmetolog 




