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H Å R V Å R D

Klippning Dam  500:-
Klippning Herr  450:-
Klippning Barn under 7 år  340:-
Klippning Lugg  120:-
Slingor fr. 1.300:-
Slingor ink. klipp  fr. 1.540:-
Färgning fr. 1.200:-
Färgning inkl. klipp  fr. 1.450:-
Skräddarsydd inpackning 610:-
Skräddarsydd inpackning ink. klipp 1.090:-
Tvätt och fön 370:-
Crystal gel/avrensning fr. 700:-
Rensar håret på metaller, föroreningar och andra 
beläggningar.

Vid större färgförändringar kontakta 
salongen  för pris.
Vi har 16-årsgräns på alla kemiska
hårbehandlingar.

K E R A T I N B E H A N D L I N G

Få ett svårhanterligt och frizzigt hår enklare att skötas. 
Eventuella lockar dämpas och hårstrukturen slätas ut.

Keratinbehandling kort-axel | 90 min 1.800:-
Keratinbehandling axel-långt | 120 min fr. 2.300:-

O L A P L E X 

Återskapar hårets egna svavelbindningar för att få ett 
starkare och friskare hår.

Olaplex 610:-
Olaplex inkl. klipp 1.090:-
Olaplex i samband med färg/slingbehandling 410:-

F R A N S A R  O C H  B R Y N

Frans- och brynfärgning inkl. plock 525:-
Färgning av fransar eller bryn  375:-
Plockning av ögonbryn 295:-
Plockning av ögonbryn i samband med färg 55:-



N A P R A P A T I

En naprapatbehandling fokuserar på smärttillstånd och 
funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Uppgiften 
är att diagnostisera, behandla samt rehabilitera för att 
återställa balansen i kroppen. Stor vikt läggs även på 
att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till 
besvären.

Naprapatbehandling | 45 min 725:-

M A S S A G E

Massage | 25 min 440:-
Helkroppsmassage | 50 min 750:-
Helkroppsmassage | 80 min 960:-
Inkl. hand, fot och ansikts/skalp massage
Taktilmassage | 80 min 875:-

F O T V Å R D

Fotvård [klassisk/medicinsk] 645:-
Fotbad och nagelklippning.  Avlägsnande av 
förhårdnader, liktorn, nageltrång, hälsprickor 
eller vårtor. Behandlingen avslutas med en skön 
fotmassage.

Fotvård som friskvård | 60 min 
[Friskvårdspeng från din arbetsgivare] 800:-
Behandlingen är momsbelagd enligt 
Skatteverkets regler för Friskvårdspeng.

Kliniktest nagel- och hudsvamp 460:-
Ett kliniktest tas från nagel eller hud och skickas 
på DNA analys. Efter cirka tre vardagar får du 
svar från oss. Provet ska ej tas under pågående 
svamp behandling och som tidigast fyra veckor 
efter avslutad behandling.

Nageltrång – Ortonyxi/nagelkorrigering fr. 475:-
Rekommenderas till dig som ofta har nageltrång. 
Bokas i samråd med din fotterapeut. 

Delbehandling | 30 min 450:-
Inriktad behandling på ett problemområde 
t.ex. nageltrång, kartnaglar, liktorn eller 
hälsprickor .

Fot- och underbensmassage 420:-
Vårtbehandling fr. 315:-

TILLVAL TILL DIN FOTVÅRD

Lackning av tånaglar 165:-
Fot och underbensmassage 275:-

Vi har 8-årsgräns på alla fotbehandlingar.



H U D V Å R D

Ansiktsbehandling
Med produkter från pHformula och Mesoestetic gör tera-
peuten en behandlingsplan tillsammans med dig och utför 
det optimala för din hud under den behandlingstid som är 
vald. Brynplockning ingår i samtliga behandlingar.

30 min  695:-
45 min  840:-
60 min  995:-
75 min  1.140:-
90 min (LYX) 1.295:-

TILLVAL TILL DIN ANSIKTSBEHANDLING

Frans och bryn färgning | 15 min 220:-
Frans eller brynfärg | 10 min 175:-

Kemisk peeling | 30 min  1.295:-
Inklusive skräddarsytt serum att ta med hem.

Dermapen/M pen [inkl. kemisk peeling 
och sterila vitaminvialer] | 60 min 1.995:-
Huden peelas först med en vald kemisk peeling.
En kontrollerad, fraktionerad och riktad nålbehandling 
utförs av ansikte, hals och dekolletage vid varje tillfälle. 
Samtidigt som vi stimulerar hudens tillväxtfaktorer och 
kollagenproduktion så skapar vi microkanaler som gör 
att hudens upptagningsförmåga ökar vid tillsättning av 
näringsämnen och fukt i samband med behandlingen.

PRX-T33 | 30 min  1.995:-
Nålfri biorevitaliserande behandling som är en 
hybrid mellan peeling och injektionsbehandlingar 
som omedelbart levererar tydliga resultat. Med 
få eller inga sidoeffekter skapas optimal hud
hälsa – lyster, vitalitet, jämn hudton, fyllighet, 
fasthet och djup återfuktning. Priset inkluderar 
både ansikte och hals.

Dermapen/M pen inkl PRX-T33 | 60 min  2.495:-
Den utlimata behandlingen. 

Dermaplaning | 60 min  1.095:-
Fysisk exfoliering av huden där vi använder oss av ett 
speciellt framtaget skalpellblad. Med redskapet och 
produkter tas det allra yttersta hudlagret samt fina 
vellushår bort. Omedelbar synlig effekt på hudton och 
struktur gör att makeup sitter finare och bättre samt 
absorptionen av närande och aktiva ingredienser från din 
hudvård ökar. 

Cosmelan® | 45 min 4.995:-
En effektiv behandling för alla typer av pig ment
eringar, samt antiage. Behandlingen tillsammans 
med hemma produkter ger huden sin naturliga 
färg och jämnhet tillbaka. Tre hemmaprodukter 
ingår. Endast en behandling behövs.

NBE 1000 stor [inkl. peeling och mask] | 90 min 1.295:-
Med hjälp av radiovågor och värme slussas 
aktiva  serum ned i huden för att stärka och 
hjälpa tillväxten av nya celler.



H U D V Å R D  K U R

pHformulas ”Skin Resurfacing”-kur
En behandlingsplan består av en konsultation, ett flertal  
behandlingar och hemvårdsprodukter.

Efter personlig genomgång väljer vi en av följande be-
handlingar, acne, rosacea, pigmenterad eller åldrad hud. 
För bästa resultat rekommenderas en kur om 6 ggr.

S.P. complex-behandling 
(konsultationsbehandling) | 30 min  495:-
Du får en personlig behandlingsplan på produkter 
och behandlingar som passar din huds behov 
inför din kommande skin resurfacingkur. I be
handlingen ingår rengöring, ett hudkänslighets
test samt avslutande produkter.

pHformula skin resurfacing-kur | 30 min 675:-/
En skin recurfacingkur på ca. 6 ggr för hud 
tillstånd som acne, rosacea, pigmenterad 
eller åldrad hud. Kuren startar alltid med en 
S.P. complexkonsultation.

PRX-T33 kur | 30 min  1.500:-/
En kur om 4–5 behandlingar rekommenderas 
med 1 veckas intervall, sedan ett underhåll med 
ca 2–3 månaders mellanrum för att bevara resul
tat och upprätthålla aktiv vävnadsstimulering. 
(se specifikation under hudvård).

H Å R B O R T T A G N I N G

Vaxning hela ben inkl. bikinilinjen  785:-
Vaxning halva ben från knät och nedåt  430:-
Vaxning bikinilinjen 430:-
Vaxning Brasiliansk 595:-
Vaxning halva ben + bikinilinjen  610:-
Vaxning halva armar  320:-
Vaxning hela armar  395:-
Vaxning armhålor [axill] 395:-
Vaxning överläpp och haka 285:-
Vaxning överläpp eller haka 230:-
Vaxning rygg  430:-

D E P I L A R ™  S Y S T E M

Behandling efter vaxning för en reducerad hårväxt.

Överläpp 150:-
Överläpp + haka 250:-

D I A T E R M I

Diatermi första 5 min 350:-
För varje påbörjad 5 min period 50:-

I P L / L A S E R

Se vår hemsida för behandlingar och priser.

tillfälle

tillfälle



C R Y O P E N / F I B R O M B R Ä N N I N G

Borttagning av godartade hudförändringar 
3–6 fläckar 650:-
Frysteknik eller bränning med växelström. 

Återbesök 300:-

N A G E L V Å R D

Mini manikyr | 30 min 395:-
Snabb justering av naglar och nagelband samt 
lackning.

Klassisk manikyr | 45 min 575:-
Formning av naglar, manikyrbad, nagelbands
arbete, polering, olja, handmassage och lackning .

Gel Lackning 595:-
Nagelbandsarbete och formning av nageln. 
Nageln  lackas sedan med en gel som kan sitta 
upp till 3 veckor.

Förstärkning simpel/naturell 745:-
Fyllning simpel/naturell 745:-

Förlängning kort simpel/naturell 845:-
Fyllning kort simpel/naturell 745:-
Kortare fri nagel än nagelbädden

Förlängning lång simpel/naturell 875:-
Fyllning lång simpel/naturell 795:-
Längre fri nagel än nagelbädden

Förlängning kort/lång design 895:-
Fyllning kort/lång design 845:-

S E A L  &  P R O T E C T

Produkten penslas på och behandlas i en UV/LED-lampa för 
att bilda korslänkade polymer med keratinet, vilket gör att 
du får en osynlig förstärkning av den naturliga nageln.

Första besöket inkl. nagelolja | 30 min 395:-
Kur på 3 behandlingar efter första 
besöket | 15 min/tillfälle 675:-
Kur på 5 behandlingar efter första 
besöket | 15 min/tillfälle 1.050:-
Återbesök efter 4–6 veckor exkl. lack 295:-
Återbesök efter 4–6 veckor inkl. lack 395:-



E S T E T I S K A  B E H A N D L I N G A R

Alla estetiska injektionsbehandlingar kräver konsultation 
– minst två dagar före. Konsultationen är konstnadsfri och 
görs på salongen eller digitalt via teams.

BOTOX 

Botox mot rynkor t.ex. kråksparkar, panna eller bekymmers
rynkan. I priserna inkluderas korrigering efter två till tre 
veckor. 

1 zon 2.100:-
2 zoner 2.900:-
3 zoner 3.700:-

Övriga botoxbehandlingar. 

Lip flip 1.400:-
Platysma (hals) 3.500:-
Mot tandgnisslande 4.000:-
Mot armsvett 4.000:-

FILLERS 

Behandla allt från små veck till djupa fåror alternativt skapa 
volym i kinder eller läppar m.m. 

Stylage Small 2.800:-
Stylage Medium 2.900:-
Stylage Large 3.300:-
Stylage XL 3.500:-
Stylage special lips 3.100:-
Stylage special lips inkl lidokain 3.300:-

MESOTERAPI 

Stramar åt huden, reducerar mörka ringar och svullnader 
under ögonen. Reducerar dubbelhaka och andra fettdepåer 
på kroppen. Behandlingen bör upprepas 3–4 ggr med 2–3 
veckors mellanrum. Välj mellan RRS Eyes, RRS Hyalift 75 
eller RRS Cellutrix.

Pris per behandling 1.750:-
Paketpris 3 behandlingar 4.500:-

TRÅDLYFT

Trådlyft är ett icke kirurgiskt ingrepp där man injicerar ett 
antal PDOtrådar med hjälp av nålar under huden på de 
områden man önskar få en kollagenstimulerande och upp
stramande effekt.

Haka 5.000:-
Kinder 6.500:-
Käklinje 6.500:-
Näsa 3.800:-
Ögonbryn 4.000:-
Grundlyft ansikte 14.000:-

SKLEROSERING

Ytliga små kärl/kärlspindlar på benen.

En behandling 1.900:-
Paketpris 3 behandlingar 5.000:-



Telefon 08-778 44 60
Kvällsvägen 5 | 146 31 Tullinge

[vid Tullinge vårdcentral]
info@digifokus.se
www.digifokus.se

Vi säljer även presentkort på valfritt belopp 
eller valfri behandling.

Våra lokaler är givetvis godkända av 
Hälso- och Miljöenheten samt att alla terapeuter 
är medlemmar i berörda branschorganisationer 

och innehar ansvarsförsäkring. 
Allt för att Du som kund ska känna dig trygg.

Samtliga företagare innehar F-skattsedel.

© med reservation för eventuella tryckfel 
och prisförändringar. 

För aktuella priser och villkor 
besök vår hemsida www.digifokus.se


