Välkommen
till ÖrebroSalongen med känsla.
Tankarna bakom ”med känsla” är
vår lyhördhet för dig som kund.
Vi sätter dina behov och önskemål
i första hand. Hos oss får du kvalité
genom service, utvalda produkter,
vidareutbildningar och noggrannhet.
ring, eller boka gär na din
behandling online

unna dig

019 12 20 51

behandlingar

ÖrebroSalongen
Lottagatan 1
Örebro

hos oss

hälsningar

Lotta

diplomerad fotterapeut

Josefine

diplomerad nagelterapeut
”när du vill ha utbildade terapeuter”
obs! på behandlingar från och
med kl. 17.00 tillkommer en
kostnad på 100 kr per behandling.

avbokningspolicy:
obs! ej avbokad tid senast
24 timmar innan behandling
debiteras med 75% av priset.
obs! behandlingen avbokas
automatiskt om du är mer
än 10 minuter försenad.

örebrosalongen.se
återförsäljare av

örebro salongen
med känsla

konstnaglar

fotvård

gelé

välmående fötter

permanent färg/fransk manikyr

lyx

nagelförlängning
995:-

nagelförstärkning
permanent färg/fransk manikyr

850:-

fyllning

efter 3-4 veckor inklusive permanent färg/
fransk manikyr

750:-

övergångsmanikyr
borttagning av material+enklare manikyr
för att inte skada de naturliga naglarna

650:-

akut lagning

av nagel inklusive permanent färg/fransk
manikyr

150:-

fotbad, nagel- och nagelbandsvård
/eventuella förhårdnader avlägsnas m.m
avslutas med en härlig fotmassage och
en paraffinbehandling för fötterna

950:c:a 80 min

klassisk

fotbad, nagel- och nagelbandsvård
/eventuella förhårdnader avlägsnas m.m
avslutas med en härlig fotmassage

750:c:a 60 min

delbehandling

enkel behandling t ex nagelklippning eller hjälp
med hälsprickor

570:c:a 30 min

akut behandling

gellack

vid akut åtgärd t ex nageltrång

snyggt lackade naglar på händerna upp
till 4 veckor

c:a 15 min

färg

595:-

franskt
695:-

manikyr
vårdade naglar

lyx

formning av naglar, nagelbad,
nagel- och nagelbandsvård,
handmassage samt lackning+
paraffinbehandling för händerna

750:c:a 95 min

klassisk

formning av naglar, nagelbad,
nagel- och nagelbandsvård,
handmassage samt lackning

350:-

lackning
vid fotvård+

120:-

paraffinbehandlingar
unna dig själv en varm och avkopplande
behandling som gör huden mjuk som silke/
utmärkt för torr hud/självsprickor/nagelband

händer

paraffinbehandling

350:c:a 20 min

fötter

paraffinbehandling

450:c:a 20 min

650:-

vaxning

mini

halva ben

c:a 75 min

formning av naglar, nagelbad samt
nagel- och nagelbandsvård

550:c:a 40 min

lackning

enkel lackning/lackning franskt+80:-

180:c:a 20 min

slät hud länge utan skärsår

släta ben i c:a 6-8 veckor

550:c:a 40 min

