
Våra traditionella ansiktsbehandlingar – för män och kvinnor

Hudanalys Face-mapping ca 20 min 490 kr 
Personlig hudanalys och rådgivning för just din hy.  
Köp samtidigt produkter för minst 700 kr, så bjuder vi på hudanalysen!

Relax - Fräsch ca 30 min  650 kr 
Avkoppland och uppfräschande. Rengöring, peeling,  
massage av ansikte och hals, mask och vårdande crème.

Basic - Djup grundrengöring ca 60 min 890 kr 
Rengöring, peeling, ånga, djuprengöring, mask och vårdande crème.

Classic - Deluxe Pro ca 75 min 1 090 kr 
Rekommenderas varmt! Rengöring, peeling, ånga, djuprengöring,  
massage av ansikte och hals, mask och vårdande crème.

 Lägg till:

 AHA peeling 290 kr

 Lätt ryggmassage  290 kr

 Fransar och bryn – rabatt 100 kr (kan ej kombineras med andra rabatter)

Avancerade ansiktsbehandlingar – anpassade efter din hudtyp 

ZO Stimulator peel ca 30 min  1 590 kr 
Ger djupgående lyster för alla hudtyper.

ZO Signatur ca 60 min  1 990 kr 
En exklusiv behandling som måste upplevas.  
En komplett och föryngrande behandling som passar alla hudtyper.

Superlugn ca 45 min               850 kr 
Återfuktar, lugnar och dämpar rodnad. Perfekt för den känsliga  
huden med röda kinder eller rosacea.

Elasticitet De-Ox ca 45 min 850 kr 
Unik antioxidantbehandling som ökar hudens elasticitet  
och gör den silkeslen. Perfekt före eller efter solsemester. 

Microneedling InnoPen ca 45 min    1 990 kr 
En revolutionerande behandling som används för att strama åt och föryngra  
huden. Med den säkraste och mest effektiva vertikala microneedeling apparaten,  
behandlar vi fina linjer och rynkor, akneärr, hyperpigmentering och slapp/trött hud som 
saknar lyster. Kan användas på alla hudtyper, konsultation är obligatorisk och det ingår.

MicroGold ca45 min                                                    från   2 300-2 500 kr                
En genialisk produkt för inslussning av t.ex. Serum, Hyaluronsyra, Fillers och Botox. Med 
mikrokanalteknik, som är tunnare än ett mänskligt hårstrå för att effektiv och nästan 
smärtfritt leverera produkter in i huden. MicroGold minskar porstorlek, jämnar och slätar 
ut huden, förbättrar ytliga acneärr, minskar oönskade pigmenteringar och håravfall.

CryoPen behandling ca 15 min från 850 kr  
Med hjälp av kyla eliminerar Cryopen pigment, vårtor och  
hudfläckar på bara några sekunder, för en perfekt finish. Vi behandlar  
vårtor, pigmentfläckar, seborroisk keratos, fettknölar och fibrom. 

Unna din vän, din kära eller  
dig själv en upplevelse hos oss



NeoStrata – experten på hudvård och skönhet
NeoStrata hudvårdssystem har skapats speciellt för att tillgodose behoven  
hos dig som vill utnyttja fördelarna med medicinskt framtagen hudvård.  
Vi skräddarsyr behandlingen till just din hudtyp och eventuellt problem.

AHA Peeling ca 20 min  750 kr 
Kraftfull behandling mot akne, åldrad hud  
eller för dig som vill få fram finare lyster.

AHA Peeling  + Guldmask ca 30 min  990 kr 
Sätt guldkant på tillvaron med denna underbara askungebehandling. 
Behandling som ovan- plus en intensiv lystergivande fuktinpackning.

ProSystem Retinol Peel ca 30 min  1 890 kr 
En högeffektiv sammansättning, innehåller 3% retinol samt Aminofil  
och NeoCitriate som tillsammans exfolierar, förbättrar hudens struktur, spänst och 
hudton. Peelingen klassifieras som ytlig, har minimalt med återhämtning och passar de 
allra flesta hudtyper. Kan med fördel användas på oren/aknebenägen hud. 

Elos Laser Hudföryngring individuell prissättning  
Tar bort eller minskar pigmentfläckar, blodkärl och rynkor  
samt gör huden fastare. Innan behandlingen sker alltid en konsultation och vi 
förbehåller oss rätten till individuell prissättning.

Prisexempel 
Pigmentfläckar och ytliga blodkärl från 850 kr 
Hudföryngring från 3 500 kr 

Matrix RF ger dig tillbaka din fräscha och fasta hud igen 5 500 kr  
Rynkor, linjer, akneärr, pigmenteringar och stora porer reduceras redan efter första 
behandlingen. Även effektiv mot slapp hud och ojämnheter. 

Plaxpot Ögonkirurgi utan kniv. Äkta Plasma – medicinskt certifierad  
Denna magiska behandling stramar och lyfter huden med omedelbar  
resultat. Med Plaxpot kan vi behandla så mycket mer än ögonlock,  
uppstramning av hängande hud på halsen, navel och kinder, korrigering av djupare 
rynkor, och ojämn hud. Det är obligatorisk med en konsultation före behandlingen 
och därefter en bedövande salva som appliceras i 30-40 minuter, det går att upprepa 
behandlingen 1-3 gånger med 4-6 veckor intervall beroende på mängden av det 
överflödiga huden. 

 Prisexempel
 Ögonlock  6 200 kr
 Kråksparkar  3 000 kr
 Rynkor på pannan  3 500 kr - 6 900 kr
 Rynkor runt munen    4 500 kr - 6 900 kr
 
Fransar och bryn 

Plockning av bryn ca 20 min 290 kr
Fransfärgning ca 20 min 370 kr 
Brynfärgning och plockning av bryn ca 30 min 380 kr 
Fransfärgning och plockning av bryn ca 30 min 420 kr 
Frans- och brynfärgning med plockning av bryn ca 30 min 490 kr 
 
I samband med ansiktsbehandling får du 100 kr rabatt,  
går ej kombinera med andra rabatter. 
 
Brynstyling ca 45 min  590 kr 
Boka brynstyling - en unik behandling med kombinerade olika tekniker för det perfekta 
slutresultatet. Formning av bryn genom trådning, plockning - samt färgning med 
marknadens mest hållbara färg.

Eyelash lifting utan färgning ca 45 min    890 kr

Eyelash lifting inkl färgning av fransar & bryn ca 60 min     1 090 kr 
Denna behandling böjer skonsamt dina ögonfransar vilket gör att dem ser  
längre ut och medför en piggare blick och ögonfransarna upplevs både  
kraftigare och intensivare. Denna behandling skadar inte dina naturliga fransar.

Phi Brows ca 3 tim (återbesök inom 90 dagar  ingår) 4 900 kr  
Kosmetisk pigmentering av ögonbryn är en semi-permanent tatuering med stråteknik 
för ett naturtroget utseende. Det enda pigment i hela världen som är helt fritt från 
tungmetaller, cancer och allergiframkallande ämnen och dessutom veganvänligt.

Phi Brows påfyllning inviduell prissättning från 1 500 kr

Make up  
– med superfina produkter från välsorterade Jane Iredale 
Lätt dag ca 30 min 550 kr  
Personlig, lätt make up som passar alla dagar 

Fest och Bal ca 45 min 690 kr  
Finare och festligare för fest, bal eller speciella tillfällen 



Kroppsbehandlingar  
– kan kombineras med en ansiktsbehandling 
Hela kroppen 45 min 850 kr  
Helkroppspeeling. Dusch. Därefter kort massage med kroppslotion. 

Grön och Skön Black pepper slim och detox ca 75 min  1 390 kr  
Avkopplande detoxbehandling som dränerar, avgiftar och stärker huden. Motverkar 
celluliter och formar kroppsilhuetten. Helkroppspeeling, lerbaserad alginpackning och 
inbäddning i värmefilt. Avslutas med dusch och sedan fuktgivande kroppslotion.  

Len och Lugn Shea butter och honey wrap ca 75 min 1 390 kr  
Värmande och supermjukgörande behandling. Helkroppspeeling med  
citrusdoftande aromiska oljor, kroppsmask med riktigt kakaosmör och honung,  
sedan inbäddning i värmefilt. Avslutas med dusch och fuktgivande kroppslotion. 

Cooltech ca 90 minuter      4 500 kr 
En behandling för att frysa fettdepåer permanent. 
Låter otroligt men sant. Denna metod har blivit en stor framgång ute i världen. 

Konsultation - obligatorisk ca 30 min      500 kr

Massage 

Hot Stone ca 75 min 1 100 kr  
Avslappnande helkroppsmassage med varma lavastenar för kroppen  
och svala stenar för ansiktet. Löser upp blockeringar och minskar stress. 
 
Harmoni ca 60 min 950 kr  
Avslappnande och stressbefriande aromabehandling.  
Helkroppsmassage med aromatiska oljor och inbäddning i värmefilt. 

Klassisk Massage  
30 min – Rygg, nacke och axlar 590 kr 
45 min –  Djupbehandling av problemområde 890 kr 
60 min – Helkroppsmassage 950 kr 

Fötter och händer 

Fotvård ca 50 min 670 kr 
Fotbad, behandling av förhårdnader, naglar, nagelband och fotmassage. 

Fotvård med lackning (lack medföljer) ca 60 min 720 kr

Handvård ca 45 min 550 kr 
Filning och formning av naglar och nagelband, polering och massage. 

Handvård med lackning (lack medföljer) ca 60 min 650 kr 

Hand-Spa ca 50 min 690 kr  
Handscrub, filning och formning av naglar och nagelband,  
paraffinbad, inpackning och handmassage. 

CND Shellac ca 45 min 650 kr  
Shellac ett speciellt sorts nagellack som kan beskrivas som en  
blandning mellan nagellack och gelelack. Det finns i många olika nyanser,  
det stärker naglarna, det torkar snabbt, ger naglarna fin glans och bäst av allt,  
eftersom det härdas håller det i mer än 14 dagar. 

CND Borttagning av Shellac ca 15 min 270 kr 
 
Hårborttagning 

Trådning 15 min från 550 kr

Epilering  
5 min 280 kr
15 min 650 kr 
30 min 890 kr 

Vaxning

Ansikte   (hela ansiktet)  420 kr 
       (överläpp/haka)  320 kr 

Halva ben (inkl. bikini linje 690 kr) 490 kr 

Hela ben plus bikini  950 kr 

Armhåla/bikini  490 kr 

Övriga områden (armar, rygg, bringa, mage m.m.) 490 - 590 kr  

Brasiliansk vaxning (endast kvinnor) 690 kr 

Permanent hårborttagning från 890 kr  
Vi har lång erfarenhet av att behandla oönskad hårväxt och använder oss av 
markandens främsta laser utrustning, Våra behandlingar utförs av specialutbildade 
hudterapeut. Innan behandlingen sker alltid en konsultation och vi förbehåller oss 
rätten för individuell prissättning. 



Rabatter, Paket och Presenter  
– presenten till den som har allt 

Till Mamma ca 100 min 2 100 kr 
Relax ansiktsbehandling, vaxning av halva ben och fotvård.  
 
TIPS: En perfekt behandling strax innan bebisen kommer. 

Drömpaketet ca 3 tim 2 490 kr  
Unna dig att bara få njuta en halv dag.  
Du börjar med avslappnande och stressfri aromabehadling  
eller kroppspeeling, sedan Basic ansiktsbehandling och till  
sist skön fotbehandling. För- eller eftermiddag.  
Lätt lunch ingår. 

Student och Pensionärsrabatt 10%  
Gäller inte Elase Diod Laser och Matrix RF.  
Kan inte kombineras med andra rabatter. 

Får du förhinder?  
Avbeställ din tid senast 24 timmar innan bokad tid.  
Ej avbeställd tid debiteras med 80%.

 
Alla uppskattar våra härliga behandlingar. Köp ett presentkort på valfri summa. 

Presentkortet gäller som (del)betalning av valfri behandling eller köp av produkter. 

Varmt välkommen! 

Öppettider: Måndag – Fredag 9 - 18

Hudnu kliniken 
Rådhusesplanaden 16 A 
903 28 Umeå. 

090-12 14 18 
info@hudnu.se 
www.hudnu.se

Följ oss på sociala medier!

   

                               

hudnu kliniken i ume     @hudnu.se

Köp presentkort för  
1 000 kr eller mer  

så får du en  
rabattcheck på 20%

Vi är auktoriserade hudterapeuter och medlemmar  
i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.


