Húðlæknastöðin - Verðskrá
Háreyðing

Andlit -

3 meðferðir m. 15%
Stök meðferð
afslætti
20,000 kr- 51,000 kr-

Haka Eftir vör Hnakki Holhendur
Brjóst
Brjóst og binga
Framhandleggir
Fram- og upphandlegg
Axlir

-

Allt bakið Bikini svæði
Brasilískt svæði
Bikini sv. + læri innanv.
Sportrönd
Kviður/Magi
Leggir
Læri

-

13,000 kr- 13,000 kr- 13,000 kr- -

33,150 kr33,150 kr33,150 kr-

17,500 kr13,000 kr20,000 kr20,000 kr35,000 kr23,000 kr-

-

44,625 kr33,150 kr51,000 kr51,000 kr89,250 kr58,650 kr-

35,000 kr- -

89,250 kr-

19,000 kr23,000 kr22,000 kr10,000 kr22,000 kr23,000 kr35,000 kr-

48,450 kr58,650 kr56,100 kr25,500 kr56,100 kr58,650 kr89,250 kr-

-

Meðhöndlun æðabreytinga, roða og photofacial
3 meðferðir m. 15%
Stök meðferð
afslætti
Andlit + háls 31,500 kr- 80,325 krGanglimir 24,150 kr- 61,583 krGanglimir (útbreitt) 31,500 kr- 80,325 krAndlit 24,150 kr- 61,583 krAðrar minnih. breytingar t.d. spider 15,750 kr- 40,163 krPrufuskot 10,000 kr- á ekki við
Fractional meðferð
(hrukkur, ör, öldrun húðar)
Andlit
Andlit og háls
Stór svæði, t.d. slit eftir barnsburð
Minni svæði, t.d. efri vör
Minni háttar ör

-

Stök meðferð
89,000 kr99,000 kr89,000 kr25,000 kr15,000 kr-

3 meðferðir m. 15%
afslætti
226,950 kr252,450 kr226,950 kr63,750 krá ekki við

IR meðhöndlun
(slöpp húð, húðþétting)
Stór svæði, t.d. kviður Minni svæði Upphandleggir -

Stök meðferð
50,000 kr- 25,000 kr- 50,000 kr- -

3 meðferðir m. 15%
afslætti
127,500 kr63,750 kr127,500 kr-

Stök meðferð
14,000 kr- 18,000 kr- -

4 meðferðir m. 20%
afslætti
44,800 kr57,600 kr-

Húðslípun

Andlit Andlit og háls -

Ávaxtasýrumeðferð

Andlit Andlit og háls -

4 meðferðir m. 20%
afslætti
14,900 kr- 47,680 kr19,900 kr- 63,680 kr-

Dermapen

Andlit
Andlit og háls
Háls
Slit á maga eða lærum (striae)
Bringa
handabök

-

25,000 kr30,000 kr15,000 kr30,000 kr20,000 kr15,000 kr-

Fitufrysting
Hvert svæði Dæmi um svæði:

efri magi
neðri magi
hliðar báðum megin
utan verð læri báðum megin

-

58,500 kr58,500 kr58,500 kr58,500 kr58,500 kr-

Húðflúreyðing
2,5x2,5 cm ( frímerki eða minna)
5x5 cm (á stærð við kreditkort)
10x10 cm ( á stærð við lófa)
15x15 cm ( á stærð við tvo lófa)
20x20 cm ( heil ermi)
Augabrúnir

-

17,000 kr20,000 kr24,000 kr30,000 kr48,000 kr23,000 kr-

-

4 meðferðir m. 20%
afslætti
80,000 kr96,000 kr48,000 kr96,000 kr64,000 kr48,000 kr-

20% afsláttur ef keyptar eru 4 meðferðir
Ef stærri en heil ermi, fá tilboð
Svæði deyft m. EMLA kremi 3.500 kr
Skin rejuvenation pakki
3x húðslípun og 3x picolaser skin rejuvenation -

279,000 kr-

Botox
1 svæði 2 svæði 3 svæði -

35,000 kr55,000 kr65,000 kr-

Fylliefni
1 sprauta Skinbooster ( 2 sprautur) -

Hafa samband
Sími: 520 4444
Fax: 520 4400
Email: timabokun@hls.is
Laser / Botox / Fylliefni
Sími: 520 4407 & 520 4412
Fax: 520 4400
Email: laser@hls.is

69,000 kr80,000 kr-

