
Produkter vi arbetar med och säljer:

Solidea  ⚫   Combinal  ⚫   Blomdahl 
Vårtfri  ⚫   Allpresan  ⚫   Mesoduo  ⚫   Depilar 

Microneeding  ⚫   Clinicare  ⚫   IPL  ⚫  OPL

Meddela inför en behandling:

▶ Medicinering och ev. sjukdom
▶ Allergier
▶ Graviditet

Din inbokade tid är viktig för oss 
Därför ska återbud lämnas senast 

24 timmar  före bokad tid. 
I annat fall debiteras 50% av 

behandlingskostnaden. 
Tack för att du respekterar våra avbokningsregler.

Vi erbjuder behandlingar för alla
i en lugn och harmonisk miljö med
tid bara för dig

• Du får professionell hjälp med 
konsultation och behandlingar för 
just dina behov.

• Våra produkter är noga utvalda 
märken och finns till försäljning i vår 
butik.

• Vår förhoppning är att ditt besök 
hos oss blir en paus i din kravfyllda 
vardag.

• Unna dig själv en behandling eller ge 
bort en uppskattad present.

• Lämna oss gärna din mailadress för 
att inte missa våra erbjudanden: 
info@ilinium.eu

 
Följ oss gärna på Instagram @iliniumab 
och Facebook: Ilinium hud och kroppsvård

Öppettider
Måndag - Torsdag 08.00 – 18.00

Fredag 08.00 – 16.00
Övriga tider efter överenskommelse

Hyttgatan 29, Sandviken
026-25 25 36

Du kan också boka din tid på ilinium.eu

Välkommen!



Ansiktsbehandlingar
Alla våra behandlingar anpassas efter just din hud.

Ansiktsbehandling 30 min   520 kr
En effektiv och grundlig ansiktsbehandling där huden får en tydlig 
klarhet och ny energi.

Ansiktsbehandling 60 min   720 kr
En välgörande/djuprengörande behandling som förbättrar hudens 
lyster och kvalité samt avkopplande ansiktsmassage. 
Tillägg: 
Plock ögonbryn    50 kr 
Plock & färggning ögonbryn  100 kr 
Plock ögonbryn & färgning av fransar + bryn 150 kr

Mini lift (Rejuvi)    820 kr 
Effektiv antiagebehandling

Ungdomsbehandling 60 min  610 kr
En djuprengörande, vårdande behandling där du även får tips och 
råd om hur du kan förbättra din hud.

Mesoduo    1 495 kr
Skinboost för fast och mer återfuktad hud utan injektioner. 
Behandling av anti age, pigment och ojämn hudton, känslig hud 
samt fettreducering.

Microneedling. Hela ansiktet  1 700 kr
Microneedling stimulerar hudens naturliga kollagenproduktion, 
hudens täthet, förbättrar texturen, fina linjer och bristningar. 
Minskar pigmentering, gör tunn hud lite tjockare, förminskar olika 
typer av ärr och minskar utvidgade blodkärl.

Retinol peeling    1 495 kr
Jämnar ut ojämn pigmentering och ger förnyad spänst till huden.

Cryo Alfa kirurgisk frysning  700 kr
Frysning av band annat pigment, vårtor och skintags.

Fotvård
Nagelklippning     380 kr 
Fotvård     580 kr
Medicinsk fotvård     580 kr
- Pensionärspris     520 kr
Lackning vid fotvård   60 kr

Paketbehandlingar
Lyx Special     1 300 kr
Lyxig och avkopplande behandling för kropp och själ. Inleds med 
avslappnande ryggmassage. 60 min ansiktsbehandling inkl. 
färgning av fransar och bryn. Avslutas med skön handmassage.

Topp-till-tå-behandling    1 600 kr
Bli ompysslad från topp till tå. Fotvård, rygg- och nackmassage 
samt 30 min ansiktsbehandling.

Manikyr
Qvick manikyr     450 kr
Permanent lack inkl. lätt manikyr   560 kr
Nagelförstärkning, naturellt lack   560 kr
Återbesök naglar färg/fransk   690 kr
Nagelförlängning, OPI gele (vid 1:a tillfället)  850 kr
Lagning av nagel /st    120 kr
Dekorationer fr.     20 kr
Handbehandling, mot torra händer   200 kr

Ögonbehandlingar
Plock av bryn     200 kr
Färgning av bryn, inkl plock    320 kr
Fransfärg     260 kr
Färgning av fransar, plock av bryn   320 kr
Färgning av fransar och bryn, inkl plock 380 kr
Lashlift utan färg     600 kr
Lashlift med färg     780 kr

Massage
All vår massage är avslappningsmassage
Rygg- och nackmassage    580 kr
Helkroppsmassage   750 kr

Solspray
Den snygga, hälsosamma solbrännan  350 kr

Kroppsbehandlingar
Helkroppspeeling    500 kr
En cirkulationsökande behandling som ger en härlig lyster och tar 
bort döda hudceller.
Helkroppsinpackning och helkroppspeeling 840 kr
Som ovan plus helkroppsmassage  1 400 kr

Håltagning
Öron, per hål    200 kr
Näsa     320 kr
Navel     560 kr

Vaxning
Överläpp     180 kr
Haka     200 kr
Kinder     fr. 250 kr
Armhåla     240 kr
Halva ben    390 kr
Hela ben     520 kr
Rygg     490 kr
Bikinilinje    fr. 320 kr
Brasiliansk (ej män)   590 kr
Brasiliansk plus halva ben   890 kr
Brasiliansk plus hela ben   990 kr

Laser Mediostar
Exempel på behandlingar: Oönskad hårväxt, ytliga kärl, 
hudföryngring, huduppstramning, akne. 
Kontakta oss för pris och kostnadsfri konsultation.

Friskvård 
Friskvård fotvård     700 kr
Friskvård helkroppsmassage  750 kr
Friskvård rygg/nackmassage  580 kr 
Friskvårdserbjudande Total relax  650 kr 
Koppla av och stressa ner med vår total relax-behandling. Skapl-
massage, dektolagemassage, ansiktsmassage med närande mask 
och handmassage för trötta händer.


