
HUDVÅRD
Spa ansiktsbehandling
med lätt makeup, 60 min
Rengöring, peeling, plock av bryn, massage, mask, 
avslutande creme 200:-

Victorias rofyllda
Avslappnande ryggmassage, ansiktsrengöring, 
peeling, avslappnande aromamassage, mask, 
skalpmassage och avslutande creme. 200:-
Frans- & bryn färgning inkl. plockning 100:-
Kvällsmakeup, 60 min
En intensivare makeup 
för kvällen och festen 100:-
Makeuprådgivning 100:-

SPAMASSAGE
Helkropp, 60 min 200:-
Rygg & nacke, 30 min 100:-
Hot Stone massage, 60 min, Helkropp 200:-
Hot Stone massage, 30 min, Rygg och nacke 100:-

KROPPSBEHANDLINGAR
Citrus eller Chokladinpackning, 60 min
Helkroppspeeling, inpackning med mjukgörande 
kroppsbalsam, ansiktsrengöring, ansiktsmassage, 
ansiktsmask och avslutande creme. 250:-

HÄNDER & FÖTTER
Klassisk manikyr 60 min
Nageln filas, formas och poleras, 
lättare handmassage och lackning. 100:-

Spa manikyr 90 min
Nageln filas, formas och poleras. Hand och 
underarmspeeling, massage med fuktbalm samt 
inpackning av hand och underarm. Lackering. 200:-

Spa fotbehandling, 45 min
Oljeinpackning, peeling, fotmassage, återfuktande
creme + lack. (OBS! Av hygieniska skäl filar vi ej foten eller 
klipper naglar) 150:-

KLIPPNING

Klippning inkl. 
schamponering & styling 200:-

Lyxklippning inkl. 
Hårbottensmassage & inpackning 250:-

Lugg 40:-

FÄRG exkl. klippning.                               Enkel Kreativ

Kort hår                                 350:- 450:-

Mellan hår          450:- 550:-

Långt hår               650:- 750:-

Enkel färg = utväxt eller en hel färg
Kreativ färg = slingor, ljusarefärgning eller flera färger

Vid extra färgåtgång, tillkommer 100-300:- på priset

PERMANENT inkl. klippning 

Kort Långt 550:- 940:-

Vid rakpermanent  tillkommer 200:- på priset

ÖVRIGT
Djuprengörande 
schamponering, inpackning, 
massage och fön 100:-

Formblåsning 60:-

Frans & brynfärg inkl. plock 80:-

Frans eller brynfärg inkl. plock 60.-

Skäggklippning Gratis

En effektiv, snabb och enkel hår-
borttagningsmetod. Vid regelbunden 
vaxning växer hårstråna långsammare,
glesare, tunnare och blir svagare.  
Vi använder oss av Professionella vax-
produkter för bästa resultat. 

Vi använder oss av roll on vax, eller 
filmvax, vilket är ett snabbt och smidigt sätt att vaxa. 
Vaxet rullas på och dras av med hjälp av en remsa/ 
strips. Det finns vax för både normal och känslig hy.

Tips!  Maria Åkerbergs Jojobaolja, en olja med unik

sammansättning av fettsyror vilket gör att oljan går snabbt
in i huden. Jojobaoljan binder hudens fuktighet, ökar hudens 
skyddsbarriär och gör den sammetslen. Oljans antiseptiska 
egenskap är perfekt efter vaxning. 

Vi arbetar med produkter från:

VAXNING

Hela ben 200:- Armhåla 100:-
Halva ben 120.- Rygg 150:-

Tänk på: 
När du 

kommer till oss 
för vaxning är 
ditt hår mellan 

3-5mm.  

in

g

. 

Alla behandlingar utförs av elever,
under utbildning och vid en lektion.



Ett gelélack som appliceras i tunna lager på din 
naturliga nagel eller konstnagel. Lacket fixeras i en 
LED-lampa och blir starkare och hållbarare än vanligt 
nagellack. Nageln blir starkare samtidigt som den 
behåller sin naturliga flexibilitet. PRIS: 200:-

www.umea.se/dragonskolan

Gilla oss på Facebook så får du aktuell 
information direkt i ditt nyhetsflöde!

Dragongatan 1 Entré Väst

Ett nytt spännande märke hos oss på Salong Victoria.

Produkterna är Cruelty Free, Anti-fade & färgsäkra, 
tillverkade i Australien och alla förpackningar är 

återvinningsbara!  PRIS: 179:-/st

OBS! Salong Victoria tar inte emot några eventuella reklamationer.
Behandlingen utförs av elever, under utbildning 

till ett förmånligt pris.


