Meny

Ansiktsbehandlingar
Klassisk ansiktsbehandling ca 90 min.. 1.000 kr
Rengöring, hudanalys, djuprengöring, por-tömmning,
formning av fransar och bryn, ansiktsmassage, fuktgivande mask samt avslutande kräm.

Exklusiv ansiktsbehandling ca 90 min. 1.100 kr
Rengöring, hudanalys, djuprengöring, por-tömmning,
färgning och formning av fransar och bryn, ansiktsmassage, fuktgivande mask samt avslutande kräm.

Lyxig ansiktsbehandling ca 120 min.... 1.300 kr
Rengöring, hudanalys, djuprengöring, por-tömmning,
färgning och formning av fransar och bryn, ansiktsmassage, fuktgivande mask samt avslutande kräm.
Månadsmanikyr.

AHA-syrabehandlingar
AHA behandling ca 60 min...................... 750 kr
Rengöring, hudanalys, aha-syra, ansiktsmassage,
mask och avslutande kräm.

AHA expressbehandling ca 30 min.......... 450 kr
Rengöring, aha-syra, mask och kräm.

Fransar och bryn
Frans och brynfärgning ca 30 min.......... 370 kr
Inklusive formning av bryn.

Ögonfranspermanent ca 60 min.............. 600 kr
Permanent böjning av frans.

Fransfärgning ca 30 min......................... 270 kr
Brynformning ca 30 min......................... 200 kr

Fötter
Klassisk pedikyr ca 60 min..................... 570 kr
Fotbad, nagelvård, bortagning av förhårdnader,
avslutande fot- och underbensmassage samt lackning.

Herrarnas pedikyr ca 60 min.................. 570 kr
Fotbad, nagelvård, bortagning av förhårdnader,
avslutande fot- och underbensmassage.

Spa-pedikyr ca 90 min............................ 800 kr
Peeling, fotbad, nagelvård, bortagning av förhårdnader,
fot- och underbensmassage samt paraffinbad och
avslutande lackning.

Händer
Månadsmanikyr ca 60 min...................... 570 kr
Nagelvård, formning av nageln, nagelpolering, handoch underarmsmassage, avslutande lackning.

Herrarnas manikyr ca 60 min................. 570 kr
Nagelvård, formning av nageln, nagelpolering, handoch underarmsmassage, värmande paraffinbehandling.

Spa-manikyr ca 60 min........................... 750 kr
Peeling, nagelvård, formning av nagel, polering, handoch underarmsmassage, värmande paraffinbehandling
(perfekt för dem som har torra och nariga händer),
avslutande lackning.

Kroppsbehandlingar och paket
Scrub express ca 30 min......................... 450 kr
Saltpeeling (scrub) som avlägsnar döda hudceller och
torr hud. Avslutas med dusch samt bodylotion.

Massage special ca 90 min...................... 850 kr
Saltpeeling (scrub). Avslutas med dusch samt klassisk
helkroppsmassage med varm mandelolja samt eterisk
olja.

Njutas hand och fotspecial ca 120 min.... 950 kr
Klassisk manikyr samt klassisk pedikyr.

Njutas topp till tå ca 180 min.............. 1.500 kr
Klassisk pedikyr, helkroppsmassage samt
ansiktsbehandling med en härlig skalpmassage.

Massage
Klassisk massage ca 60 min.................... 600 kr
Helkroppsmassage med varm mandelolja.

Ryggmassage ca 30 min.......................... 400 kr
Massage av rygg och nacke med varm mandelolja
innehållande uppiggande pepparmint.

Aromamassage ca 120 min.................. 1.000 kr
Reflexologi, avslappnande kropps- och ansiktsmassage
samt skalpmassage med varm mandelolja och eteriska
oljor som anpassas efter dig.

Hotstonemassage ca 60 min................... 650 kr
Avslappningsmassage med varma lavastenar, varm
mandelolja och eterisk olja som anpassas efter dig.

Vaxning
Hela ben inkl. bikinilinje ca 60 min........ 600 kr
Hela ben ca 45 min................................. 550 kr
Halva ben ca 30 min............................... 450 kr
Bringa eller rygg ca 45 min..................... 500 kr
Axill (armhåla) ca 30 min........................ 300 kr
Haka eller överläpp ca 30 min................. 200 kr

Vår skönhetssalong skall vara en oas där du kan
stanna upp och serveras en riktigt skön och rofylld
stund. Vi erbjuder en unik och personlig miljö som
känns i hela kroppen och du alltid möts av en varm
och välkomnande atmosfär.
Njuta är en plats för kvinnor och män som vill unna
sig själva lite omvårdnad och vi har ett brett utbud
av behandlingar från topp till tå. Vår önskan är ditt
besök hos oss på Njuta skall vara en upplevelse för
både kropp och själ.
Varmt välkommen till oss på Njuta!

Frisör
Klippning
Ca 30 min. 400 kr

Färgning, utväxt max 2 cm
Ca 60 min. 700 kr

Färgning, kort hår
Ca 60 min. Från 800 kr

Färgning, långt hår
Ca 60 min. Från 900 kr

Slingor i hätta, kort hår
Ca 60 min. Från 800 kr

Slingor i hätta, långt hår
Ca 60 min. Från 900 kr

Folieslingor, kort hår
Ca 60 min. Från 950 kr

Folieslingor, långt hår
Ca 60 min. Från 1.100 kr

Permanent, kort hår, inkl. klippning
Ca 120 min. 1.100 kr

Permanent, långt hår, inkl. klippning
Ca 120 min. 1.350 kr

Barnklippning upp till 7 år
Ca 30 min. 280 kr

Ej avbokad tid inom 24 timmar innan
besöket, debiteras med 75% av priset.

Njuta i Kumla AB
S. Kungsvägen 32
692 30 Kumla
Tel: 019-505 00 86
info@njutakumla.se
www.njutakumla.se

