
SALONG
I vår salong arbetar erfarna stylister och 

barberare. De utbildar sig kontinuerligt för 
att bli skickligare i hantverket och fånga upp 

de senaste trenderna och teknikerna. Alla våra 
hantverkare har olika specialistområden, du 
kan läsa mer om dem på vår hemsida. Där 
hittar du också vårt kompletta utbud och 

aktuella erbjudanden. 
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KLIPPNING
 Trainee Stylist Topstylist Style   
    director
Klippning 450 kr 650 kr 750 kr 850 kr
Barn (under 8 år/ ej tvätt)  350 kr 400 kr 450 kr 500 kr

KLIPPNING & FÄRG/HIGHLIGHTS
 Trainee Stylist Topstylist Style   
    director 
Kort hår  1 400 kr 1 800 kr 2 000 kr 2 200 kr
Axellångt/Långt/ 1 600 kr 2 000 kr 2 200 kr 2 400 kr  
Tjockt hår 

FÄRG/HIGHLIGHTS
 Trainee Stylist Topstylist Style   
    director 
Kort hår  1 200 kr 1 600 kr 1 700 kr 1 800 kr
Axellångt/Långt/ 1 350 kr 1 750 kr 1 850 kr 1 950 kr  
Tjockt hår

Priser på våra färgbehandlingar är frånpris och det kan tillkomma 
kostnader beroende på ditt utgångsläge och önskat resultat. 

PERMANENT & AVFÄRGNING  
Pris vid konsultation. 

HELBLEKNING
En kostnad på 500 kr tillkommer utöver ordinarie pris för den 
behandling du valt.  

HÅRFÖRLÄNGNING  
Vi arbetar med både den skonsamma tejptekniken från Hairtalk 
samt keratinfästen från Toupema. Pris vid konsultation.  

OLAPLEX
Reparerar skadat hår och skyddar och stärker håret.
Olaplexbehandling (inklusive tvätt och fön) 800 kr
I samband med behandling, tillägg 400 kr.  

BARBERING
Rakning 450 kr
Skäggtrimning inkl rakning 450 kr
Klipp & Skägg  900 kr
Rakning huvud & skäggtrimning 900 kr

MAKEUP 
En av våra makeupartister eller hudterapeuter lägger en 
professionell makeup. 

Makeup 30 min 600 kr
Makeup 60 min 1 000 kr
Brudmakeup & konsultation 1 500 kr

BRUD 
Konsultation 
Hår 
Makeup 
Lättare måltid 
Ett glas bubbel

5 000 kr

BRUDGUM/MARSALK 
Rakning  
Styling & puts  
Grooming 
Lättare måltid 
Ett glas bubbel 
Relax & gym

1 600 kr

TÄRNA
Hår  
Makeup  
Lättare måltid  
Ett glas bubbel  

2 000 kr

STYLING
       Trainee Stylist Topstylist Style  
    director 
Tvätt & fön 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr
Drystyling 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr
Uppsättning 600 kr 800 kr 900 kr 1 000 kr
Bruduppsättning inklusive konsultation   3 500 kr  

FRANS & BRYN
Görs av en hudterapeut, kan bokas i samband med ditt 
besök i salongen.    
Fransfärgning 350 kr 
Brynfärgning + brynplock 350 kr 
Frans- och brynfärgning + 
brynplock 450 kr 
Fransförlängning, se hemsida.

MANIKYR & PEDIKYR
Manikyr 30 min  400 kr
Manikyr + lack 40 min 600 kr
Manikyr +  semi- 
permanentlack 60 min  700 kr
Manipedi 60/100 min 1 500 kr
Pedikyr 40 min 700 kr
Pedikyr + lack 60 min 1 000 kr
Vi behandlar enbart friska fötter

RELAX
Entré till vår relaxavdelning med varm källa, ångbad, 
torrbastu och isdusch, Inklusive frotté, kaffe/te och frukt. 

350 kr per person och timme.

KONSULTATION
Är du osäker på vad vi kan göra för dig? Under en konsultation 
tar din stylist fram förslag utifrån dina förutsättningar och 
önskemål. Priset dras sedan av från första behandlings- 
tillfället. 

20 min 300 kr

BOKNING
För komplett utbud, mer information och erbjudanden, se 
www.skonhetsfabriken.se. Boka din behandling online, mejla 
boka@skonhetsfabriken.se eller ring 031-61 90 90.
Med reservation för eventuella ändringar av priser och utbud.


