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 Hud- och 
kroppsvård 

på ONE 
 

VÅR VISION 

vi vill genom personligt anpassade behandlingar med bas i 
högkvalitativa, naturliga  produkter, bidra till ökat välmående 
och hälsa i vardagen 



hej och varmt välkommen till salong one och vår 

hud- och kroppsvårdsdel. längre fram i häftet kan du läsa mer 
om de olika behandlingar vi erbjuder.  

vi Försöker  - på salongen och i våra behandlingar - skapa en 
känsla av välbefinnande och möjlighet att må bra genom att låta 
alla DINA sinnen vara med - doft, syn, känsel osv. därför är det 
tex viktigt för oss att skapa en trevlig och avkopplande miljö i 
våra lokaler, en miljö som både ser trevlig ut och känns sådan. 
Det är även av stor vikt för oss att arbeta med bra, naturliga 
och ekologiska produkter som så lite som möjligt belastar oss 
människor o natur. För tillfället jobbar vi med hud- och 
kroppsvårdsprodukter från svenska maria åkerberg och Botany 
for all samt det ungerska märket adrienne feller och 
italienska oway. 

Vi försöker möta er kunder där ni 
”Befinner er”, och via inkännande 
behandlingar och högkvalitativa 
produkter ge både den avslappning som 
är förutsättning för att man ska kunna 
tillgodogöra sig en behandling till 
fullo såväl som få en effekt. 

är du fundersam över något kring huden, 
inte vet riktigt om/vilken behandling du 
ska göra, vilka produkter som är bra för 
dig etc etc så kan du alltid boka en 

hudkonsultation -  de är gratis. 

vi har också presentkort samt makeup och hud- o 
kroppsvårdsproduker till försäljning i butiken och hjälper 
gärna till om du undrar över något. 

Välkommen att boka tid på 08-550 660 50.  



VAXNING 

• Hela ben   ca 60 min  550 kr 

• Hela ben +  
bikinlinje   ca 80 min  630 kr 

• Halva ben   ca 30 min 370 kr 

• Halva ben +  
bikinilinje  ca 50 min 470 kr 

• Rygg eller bröst  ca 40 min 400 kr 

• Överläpp  ca 15 min 150 kr 

• Haka   ca 15 min 150 kr 

• Armhålor  ca 20-25 min 275 kr 



Cirkulations- och  
Cellulitmassage     ca 55 min 595 kr 
Detta är en djupgående och ”tuff” massage av rumpa, lår och underben. 
Massagen stimulerar cirkulation och rörelse i cellerna samt stöttar 
lymfsystemets åtkomst. Detta i sin tur underlättar bortforslandet av 
slaggprodukter i muskler, hud etc. Den här massagen är t ex bra för den 
som vill få hjälp att mjuka upp och stötta spända o trötta (idrotts-/
tränings-)ben men också för den som vill jobba på eventuella 
celluliter, slapp hud od. 

Fräsch Rygg    ca 40 min 495 kr 
Huden på övre delen av ryggen är ett område som är svårt för oss själva 
att komma åt riktigt ordentligt. Ibland har vi också små kvisslor, finnar 
od där. En skön rengörande ryggbehandling kan då kännas toppen! 
”Fräsch Rygg” startar med en ordentlig rengöring och peeling av övre 
ryggpartiet. Därefter läggs en varm handduk på ryggen, som öppnar 
porerna och gör ryggpartiet redo för en passande mask baserad på behov 
och hudtyp. Under tiden som masken ligger på, masseras huvudet, hals 
och övre delen av axlarna. Masken tvättas sedan av och en skön kräm 
appliceras.  Krämen jobbas in ordentligt i huden mha den avslutande 
enklare massage på överarmar, axlar och övre delen av ryggen. 

Fina Fötter ca 60 min 650 kr 
Fötterna, precis som händerna ”bara finns där” 
och vi glömmer dem lätt så länge allt är ok. Kanske 
dags att ge dem en helt egen behandling? ”Fina 
Fötter” startar med ett skönt, avkopplande fotbad, 
därefter peelas fötter och fotsulor o hälarna 
filas. Nagelbanden vårdas o ”petas ned” och 
naglarna klipps och/eller filas. Fötterna smörjs in 
med en återfuktande och återfettande fotkräm och 
behandlingen avlutas med en mycket skön 
fotmassage. 



ANSIKTE 
Alla våra ansiktsbehandlingar anpassas efter din hudtyp och 
de behov din hud har för tillfället. Du behöver därför inte 
oroa dig för att någon av behandlingarna skulle vara ”fel” 
för dig.  

Ren & Fräsch  ca 35-40 min 450 kr 
 
Den här behandlingen fungerar som en ordentlig uppfräschning av 
huden, vilket t ex kan vara skönt som förberedelse för fest eller bara 
för att under en avkopplande stund njuta av att ”städa huden” och fylla 
på med bra näring. Din hud görs ordentligt ren i ansikte och på 
dekolletaget samt peelas, sedan är den redo för en skön mask. Under 
tiden som du vilar i masken får du en skön handmassage. 

Fräsch Avslappning   ca 60 min 720 kr 
 
Huden i ansiktet och dekolletaget görs ordentligt ren och peelas. 
Därefter kommer en mycket avslappnande massage av överarmar, axlar, 
nacke och framförallt ansiktet, vilket får dig att koppla av och även ger 
huden och kroppen en chans att ta emot de fina oljor, vitaminer och 
andra ämnen som finns i våra hudvårdsprodukter. Efter massagen läggs 
en mask som passar dina hudbehov. Under det att du njuter av den, får 
du en härlig massage av dina händer. Masken tvättas av och ansiktet får 
en skön kräm och/eller olja, beroende på din hudtyp och vad den för 
dagen behöver. Du guidas sedan sakta tillbaka till nuet. 

Lyx       ca 90 min 1195 kr 
Detta är en fantastisk lyxbehandling! Din hud i ansiktet och på 
dekolletaget får en grundlig rengöring och peeling. Därefter skapar vi 
lugn och ro med en avslappnande massage av överarmar, axlar, nacke och 
ansikte. Hudterapeuten jobbar sig sedan ännu djupare ned i huden via sk 
energitryck som baserar sig på att vi i ansiktet har punkter där stress 
samlas. Genom att bearbeta dessa punkter kan vi hjälpa kroppen att 
släppa på spänningar och på så sätt få loss energi och öppna för 
påfyllnad igen. Därefter kommer lätta, lätta strykningar över ansiktet, 
vilket hjälper lymfsystemet att skicka ut skräp, slaggprodukter och 
överflödig vätska. Behandlingen avslutas med en skön, närande 
ansiktsmask baserad på vad du behöver just idag. Medan du kopplar av ”i 
masken” får du också massage av händerna eller fötterna, du väljer 
själv något av alternativen. Slutligen tas masken bort och en passande, 
skyddande kräm stryks ut över ansiktet. Du är nu avslappnad och redo 
att möta resten av dagen med lugn. 

OBS! Denna behandling rekommenderas att man gör när man efteråt har 
möjlighet till vila och återhämtning. 



Ung Hud     ca 60 min 720 kr 
Under tonåren kan huden kännas jobbig. Pormaskar, plitor och/eller 
finnar kan dyka upp och huden känns kanske både fet och torr samtidigt. 
Då är det extra viktigt att ta hand om sin hud regelbundet och hålla 
efter den med bra rengöring och ämnen som stöttar läkning. I 
behandlingen ”Ung Hud” gör vi rent huden ordentligt, jobbar bort 
gamla hudceller och lägger på varm handduk med lugnande örter. 
Syftet är att ”ånga upp” huden och förbereda för att kunna arbeta bort 
eventuella pormaskar od samt framförallt för att öppna och göra huden 
mottaglig för ämnen som stöttar läkningsprocessen. Vi lägger en skön 
uppfräschande mask som drar ihop porerna och lugnar o svalkar huden. 
Medan masken jobbar på huden, så får du en skön massage av händerna. 
Sedan tvättas masken av och ansiktet blir insmort med en kräm som 
passar din hud.  

Naturlig Facelift   ca 60 min 695 kr 
Den här ansiktsmassagen bidrar till att stärka ansiktsmusklerna och 
förebygga/förbättra slapp hud. Via den ökade blodcirkulationen och 
syresättningen ger den dig ett rosigare, mer avslappnat ansiktsuttryck 
där huden har en friskare lyster. Genom att lossa på muskelspänningar 
bidrar den samtidigt till att ge djup avslappning och känsla av inre frid. 
Den djupgående massagen bidrar också till att jobba in 
hudprodukternas viktiga fettsyror, fukt och vitaminer osv i huden. 
Detta är ett fantastiskt sätt att på helt naturlig väg ge en upplevelse 
av ”lyft”. Regelbunden behandling ökar fördelarna. 

C-vitaminbehandling  ca 40 min, fokus ansikte 550 kr 
     ca 60min, ansikte + dek 780 kr 

Detta är en fantastisk behandling att ta till när du t ex vill 
• återuppbygga solskadad hud 
• öka spänst och lyster i huden 
• förebygga hudens åldrande 
• minska mild acne 
• ge huden en energikick 

Efter en ordentlig rengöring och peeling, slussas stabilt C-vitamin in i 
huden genom en mycket skön ansiktsmassage. C-vitaminet aktiverar huden 
på djupet och har en stimulerande effekt på bildandet av kollagen, som i 
sin tur har stor betydelse för hudens spänst. Vitaminet har en 
djupgående, renande och uppklarande verkan, vilket direkt gör att 
huden känns fräsch. En skön ansiktsmask drar sedan ner C-vitaminet 
ytterligare i huden samtidigt som huden fylls på med fukt. Huden får en 
energikick och en härlig lyster! 



KROPP 

Lymfmassage  ca 90 min 890 kr 

Lymfsystemet är ett mycket viktigt system i vår kropp, det ska fungera 
som vårt reningssystem och utgör även en stor del av immunförsvaret. 
Det tar inte bara hand om slaggprodukter och skräp utan också t ex 
bakterier, virus och gifter. 

Lymfmassage är en behandlingsmetod som fokuserar på bindväv, hud och 
andning. Med mjuka, lätta tryck och strykningar i en viss riktning 
stimuleras lymfsystemet att göra sig av med slaggprodukter och 
överskottsväska på ett effektivt sätt. behandlingen går ut på att skapa 
en pump- och sugeffekt i lymfvävnaderna, för att på så sätt få igång och 
underlätta för lymfflödet. Detta sker mha strykningar, olika mjuka 
grepp och vibrationer som stöttar lymfan att flyta i rätt riktning. 
Behandlingen upplevs som avkopplande och mycket behaglig. 
 

Hot Stone massage    
Alt 1: ca 60 min 650 kr  
Alt 2: ca 90 min 890 kr 
 
En mycket avslappnande, värmande och 
lugnande behandling, där kombinationen 
av ”klassisk massage” med händerna och 
varma lavastenar utgör basen. Att 
använda varma stenar i behandlingar är 
inget nytt, det har vi människor gjort i 
tusentals år eftersom det är ett 
fantastiskt sätt att bla göra kroppen 
avslappnad, öka cirkulationen och 
därmed hjälpa kroppen att göra sig av 
med slaggprodukter samt minska smärta. 
De varma stenarna som placeras ut på 
kroppen hjälper oss även att rama in oss 
och ”vara i vår kropp”, vilket är extra 
skönt för oss ofta stressade 
nutidsmänniskor som nästan alltid är på 
språng i tanken. Värmen i stenarna 

absorberas också på ett behagligt och mjukt sätt av kroppsvävnaden 
vilket hjälper muskler, senor osv att slappna av. 



 

FRI HUDKONSULTATION OCH RÅDGIVNING  

Har du funderingar kring din hud eller kring de 
hudvårdsprodukter som du använder (eller 

kanske inte använder)? Har du problem med huden 
eller frågor runt hur du bäst kan ta hand om din 

hud? Lider du av rosacea, eksem, torr hud ed? 

Vi erbjuder alltid 30 minuters fri konsultation 
och rådgivning runt din hud!  

Välkommen in på salongen eller ring oss på  

08 550 660 50 för att boka en tid för 
konsultation.  



Pure Cell Treatment ca 75 min 1695 kr 

En mycket exklusiv behandling som ger energi till huden, hjälper 
kollagenbildningen och ökar cellförnyelsen. Härigenom får man en 
större lyster och en allmänt spänstigare, friskare och fräschare 
känsla i huden. Behandlingen lämpar sig väl för alla hudtyper och 
problem eftersom de levande cellerna som läggs på din hud bidrar 
utifrån det aktuella ”hudbehovet”. 

Behandlingen startar med rengöring av ögon och mun, därefter 
appliceras en rengörande olja över ansikte och dekolletage. Oljan 
tvättas av med en mjuk rengöringskräm och därefter peelas huden med 
en lyxigt vaniljdoftande saltpeeling. Nu är huden redo för den första 
omgången av de levande rosenrotscellerna! Ansikte, dekolletage samt 
även ovansidan av händerna penslas med celler och medan denna 
energirika och cellförnyande mask verkar, får du en skön hand- och 
underarmsmassage. 

Masken tvättas bort och naturlig AHA-syra från sockerbetor penslas på. 
Denna syra är revitaliserande, milt peelande och stärker 
kollagenfibrerna i huden. Detta kan bidra till att ev ärr, åldersfläckar 
och/eller rynkor, pormaskar och finnar blir mindre markerade. Ovanpå 
AHA-syran läggs ytterligare en omgång av levande rosenrotsceller och 
då bidrar AHA även med att hjälpa till att ”dra ned” de levande 
rosenrotscellerna i huden.  

Nu ska cellernas alla nyttigheter masseras in i huden för största 
möjliga effekt! Royal Face Oil samt Face Balm tillsätts för att bygga 
upp skyddet i huden och sedan får du en djup, avkopplande och 
stärkande massage av överarmar, axlar, nacke och ansikte.  

Behandlingen avslutas med mjuka, fjäderlätta strykningar över ansiktet 
för att underlätta för lymfsystemet att föra ut slaggprodukter och 
överflödig vätska. Voila - nu har du en hud med härlig lyster, fräschör 
och spänst!! sedan får du en lätt ryggmassage med härliga aromatiska 
oljor som bidrar till välmående både hos din hud och dina sinnen. Sedan 
”byter vi sida” och det är det dags för ansiktet  att bli rengjort och få 
peeling, dvs gamla hudceller jobbas bort. En skön ansiktsolja eller 
dito kräm (baserat på din huds behov) appliceras och därefter följer en 
mycket avslappnade massage av överarmar, nacke, axlar och ansikte. 
Medan du vilar i den efterföljande närande och uppfriskande masken, 
får du en skön hand- eller fotmassage - du väljer själv något av 
alternativen . slutligen tvättas masken bort och en hudkräm appliceras 
och arbetas in med lätta, lätta strykningar.  

alternativen. slutligen tvättas masken bort och en hudkräm appliceras 
och jobbas in med lätta, lätta strykningar. Du är redo! 



SPECIELLT FÖR HONOM 

Män behöver precis som kvinnor sköta om sin hud för att hålla 
den spänstig , mjuk och i god form. Dessutom utsätts ju mäns hud 
i viss mån för än mer påfrestningar iom att många män också 
rakar sitt ansikte dagligen. Rakningen skapar hos många både 
klåda och irritation och typiskt är att sådana problem ökar 
under höst- och vintermånaderna.  

Nedan har vi samlat några behandlingar som är speciellt 
riktade till män (men alla våra behandlingar kan göras av både 
män och kvinnor).  

Effektiv Man   ca 35-40 min 450 kr 
För dig som vill få huden mjuk och avstressad på kort tid, så är det här 
en effektiv ansiktsbehandling som dämpar stress och ger huden energi o 
fräschör. I behandlingen ingår rengöring, peeling och en lugnande 
fuktgivande ansiktsmask samt energitryck som lossar på spänningar och 
hjälper ansiktsmusklerna att slappna av. 

Klassisk Man    
ca 60 min 720 kr 
Den här behandlingen kan 
alla göra, den är 
avkopplande och stärkande 
samt mjukgörande och 
lugnande för huden.  
Klassisk Man startar med en 
ordentlig rengöring av 
ansiktet och övre delen av 
bröstkorgen. Därefter 
peelas huden för att 
effektivt rensa bort gamla 
hudceller som inte längre 
gör någon nytta. Huden 
smörjs in med fuktgivande 

och återfettande kräm och/eller olja baserat på dina behov. Krämen 
arbetas sedan in ytterligare under den djupgående massagen av ansikte, 
axlar, nacke och överarmar. Den efterföljande masken lugnar, stillar 
och ger huden näring och medan du vilar i masken får du en skön 
massage av dina händer. Masken tvättas bort med vatten och huden blir 
slutligen insmord med en härlig kräm. 

Lyxig Man    ca 90 min 1195 kr 
Det här är alternativet när du vill ha en riktigt lyxig och avkopplande 
ansiktsbehandling. Vi börjar med en ordentlig rengöring av ryggen och 



sedan får du en lätt ryggmassage med härliga aromatiska oljor som 
bidrar till välmående både hos din hud och dina sinnen. Sedan ”byter vi 
sida” och det är det dags för ansiktet  att bli rengjort och få peeling, 
dvs gamla hudceller jobbas bort. En skön ansiktsolja eller dito kräm 
(baserat på din huds behov) appliceras och därefter följer en mycket 
avslappnade massage av överarmar, nacke, axlar och ansikte. Medan du 
vilar i den efterföljande närande och uppfriskande masken, får du en 
skön hand- eller fotmassage - du väljer själv något av alternativen. 
Slutligen tvättas masken bort och en hudkräm appliceras och jobbas in 
med lätta, lätta strykningar. Du är redo! 


