
Vi utför ansiktsbehandlingar med 
SkinCeuticals – ett resultatinriktat 
professionellt hudvårdsmärke där 
din behandling skräddarsys efter dina 
hudtillstånd och önskad effekt. Vi erbjuder 
behandlingar med eller utan AHA-syra och 
fokuserar på din huds problemområden, 

Behandlingar med AHA-syra Behandlingar utan syra

SkinCeuticals AHA-behandling 45 min    
Pris: 1700 kr 
 
Din ansiktsbehandling anpassas efter din hudtyp  
och dina hudtillstånd.

I behandlingen ingår: rengöring, kemisk peeling  
20-40% (styrkan anpassas beroende på 
hudtillstånd), applicering av antioxidant, 
skräddarsydd mask samt avslutande serum  
och creme. 

En behandling ger fin effekt, men för ett mer 
långsiktigt resultat rekommenderas en *kur på  
4-6 behandlingar med 2-4 veckors mellanrum.

*SkinCeuticals AHA-kurbehandling 30-45 min   
Pris: 1400 kr 
 
Denna ansiktsbehandling är för dig som redan 
utfört en kemisk behandling hos oss och vill få mer 
långvarig effekt och/eller underhålla ditt resultat.  
 
Vi rekommenderar 4-6 behandlingar med 2-4 
veckors mellanrum för bästa effekt. 

I behandlingen ingår: rengöring, kemisk peeling  
20-40% (styrkan anpassas beroende på 
hudtillstånd), applicering av antioxidant samt 
avslutande serum och creme. 

Välj en behandling utan AHA-syra vid:

Graviditet, om du använder retinol/A-vitamin  
(gör uppehåll med din retinolprodukt i en 
månad innan din AHA -behandling), pågående 
medicinsk acnebehandling, öppna sår/synliga 
hudskador, pågående herpesutbrott, om du 
använt hårborttagningsmedel, vaxat ansiktet eller 
gjort IPL den senaste veckan eller andra typer av 
laserbehandlingar de senaste 3 månaderna.

SkinCeuticals Antioxidantbehandling 30 min   
Pris: 1200 kr 
 
En lystergivande ansiktsbehandling som förebygger 
och skyddar huden mot fria radikaler och förtida 
åldrande. 

I behandlingen ingår: rengöring, peeling (utan 
syra), applicering av antioxidant, skräddarsydd 
mask samt avslutande serum och creme.

SkinCeuticals Djuprengörande  
Ansiktsbehandling 75 min  Pris: 1400 kr 
 
Denna klassiska ansiktsbehandling inkluderar 
porrengöring med ånga och ansiktsmassage.

I behandlingen ingår: rengöring, peeling (utan 
syra), ångbehandling, porrengöring, applicering  
av antioxidant, ansiktsmassage, skräddarsydd 
mask samt avslutande serum och creme.

För att boka tid – Kontakta Skincity via mail: 
info@skincity.se eller telefon 08-684 001 00

Välkommen till Skincitys 
hudvårdsklinik! 

till exempel linjer och rynkor, spänst och 
elasticitet, acne, förstorade porer, solskador 
eller pigmenteringar. Har du inga direkta 
hudproblem, jobbar vi på att förbättra din 
huds allmänna kondition, lyster och vitalitet. 
För bästa resultat fortsätter din behandling 
hemma med SkinCeuticals produkter.  

Din ansiktsbehandling anpassas efter din hudtyp  
och dina hudtillstånd. Efter behandlingen 
ger din hudterapeut dig en personlig 
produktrekommendation på SkinCeuticals. 

Undvik direkt sol under din kurbehandling.

Viktigt - använd solskydd dagligen!


