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– den glemte 
helsen

Huden din er stadig i endring, og påvirkes av 
indre genetiske faktorer og ytre faktorer vi møter 
i hverdagen, som for eksempel forurensing, sol 
(UV-stråler), årstid og livsstil.

De første aldringstegnene kan komme allerede 
i 20-årene. Man opplever som oftest at det vises 
i form av tørrhetsrynker og antydninger til fine 
linjer i huden. Talgproduksjonen kan minske, noe 
som gjør at vi mister glød og blir tørrere. Etter 
hvert som man blir eldre minsker produksjonen 
av kollagen i huden og den blir tynnere og mister 
elastisitet.

Hos oss får du en hudanalyse for å kartlegge din 
hudtype og hudtilstand. Her avdekker vi om det 
er noen grep som kan hjelpe deg til å få bedre 
hudhelse. Vi hjelper deg med å etablere gode 
rutiner i hverdagen, finne produktene som kan 
passe din hud og utfordringer. Vi tilpasser alltid 
behandlingene etter din hudtilstand, så du kan 
slappe av og bare nyte et øyeblikk med pleie og 
omsorg for huden din.

Hva er hudhelse?
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En time spesialtilpasset din hud. 
Vår favoritt! 20-minutters rygg og nakkemassasje 
før vi starter å rense ansikt og decollete. Etter en 
hudanalyse skreddersyr vi resten av behandlingen 
og  velger produkter tilpasset din hud akkurat nå.  
Vi velger alltid en av våre mest aktive masker og 
utfører håndmassasje i tillegg til ansiktsmassasjen. 
Alle ansiktsbehandlinger avsluttes med en 
grundig veiledning av produkter og skreddersydd 
hjemmeprogram. 

90 minutter kr 1570,-

Ansiktsbehandling for deg som vil forebygge 
for tidlig aldring, uren hud eller motvirke grå og 
gusten hud. Her får du muligheten til å stresse helt 
ned og nyte en eff ektiv og grundig behandling  for 
deg og huden din. Inneholder alle ingredienser 
man forbinder med en deilig, avslappende stund 
hos hudpleieren. Velkomstmassasje, rens, skrubb, 
damp, utvidet  ansiktsmassasje, maske og produkter 
tilpasset din hud akkurat nå.

90 minutter kr 1370,-

Korrigering bryn  kr 250,-
Voks overleppe  kr 200,- 
Ekstra utklemming kr 150,-
Diamantsliping kr 550,-

Ansiktsbehandling med fokus på dyprens. 
Vi analyserer huden og bruker produkter som er 
aktuelle for din hud. Huden din får en skrubb gjerne 
med damp, utklemming, maske og en velfortjent 
ansiktsmassasje. 
Ekstra bonus om du ønsker: håndmassasje.
  

60 minutter kr 1160,-
45 minutter For deg under 18 år:   kr 990,-

Inkluderer:
• rygg og nakkemassasje
• hudanalyse 
• skreddersydd behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt
• rens decollete
• ansiktsmassasje
• håndmassasje
• ansiktsmaske
• veiledning produkter
• skreddersydd hjemmeprogram

Inkluderer:
• velkomstmassasje
• skreddersydd behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt
• skrubb 
• damp
• ansiktsmassasje
• håndmassasje
• ansiktsmaske
• veiledning produkter

Ønsker du å utvide din behandling 
med for eksempel forming av bryn,  
voksing eller farging av vipper o.l. 
bør dette bookes på forhånd.

Inkluderer:
• hudanalyse
• skreddersydd behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt
• skrubb 
• damp
• utklemming
• ansiktsmassasje
• håndmassasje 
• ansiktsmaske

Vår signaturhudpleie Forebyggende

Ekstravalg til behandlingRens i dybden

Vi anbefaler
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Hver dag
hele året

Hva du gjør for huden din i hverdagen betyr mer 
enn enkeltbehandlinger i ny og ne.

For en god hudhelse er det viktig å bruke 
produkter som jobber med huden din, om du 
trenger ekstra fuktighet, mindre oljer eller kanskje 
rens og fuktighetskrem som inneholder syre for å 
balansere.

I en jungel av produkter forstår vi at det kan være 
vanskelig å fi nne ut hvilke produkter som passer 
akkurat deg. Vi hjelper deg mer enn gjerne med 
å velge riktig produktserie og produkter som 
inneholder ingredienser som er best for din 
hudtype og hudtilstand. 

Stikk innom oss og vi deler mer enn gjerne av vår 
kunnskap og hjelper deg med å etablere gode 
rutiner i hverdagen for en best mulig hudhelse.

Hvilke hudrutiner har du?
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Liten tid? Dette er en rask og eff ektiv lunsjpeel selv 
om du bare har 15 min å avse. Gir synlige resultater 
uten særlige bivirkninger. 

15 minutter kr 750,-

Inkluderer:
• rens
• Multi Layer peel gel 30%
• beroligende og fuktighetsgivende 

produkter
• Priori Minerals spf 25 i din farge

Peel it 15 min

Behandlingen til deg med en litt grovere hud, som 
ønsker jevnere hudtone, økt volum og fuktighet. 
Gjentas en gang i mnd som kur. Lite eller ingen 
bivirkninger.
30 minutter kr 850,-

Inkluderer:
• Superceutical peel gel 50%
• beroligende og fultighetsgivende 

produkter
• Priori Minerals spf 25 i din farge

Skin Re-boot 30 min

Du vil elske eff ekten denne behandlingen har på 
huden din.  I tillegg til den eff ektive penslingen får du 
nemlig også skrubb og maske. Velvære kombinert 
med fruktsyrer, kan det bli bedre?

45 minutter kr 1050,-

Inkluderer:
• rens ansikt
• skrubb eller peel pads
• peel som passer din hud
• maske
• massasje skulder og nakke
• beroligende og fuktighetsgivende 

produkter.
• Priori Minerals spf 25 i din farge

Skin Unwrapped 45 min

Nyt en deilig massasje, mens huden din ”bader” i 
innovative hudpleieprodukter som gir resultater med 
wow-eff ekt. Behandlingen gir forbedret elastisitet 
og tekstur, glans og glød, jevnere hudtone og økt 
fuktighet. Skrubb og massasje på hendene setter 
prikken over i´en syns vi!

60 minutter kr 1250,-

Inkluderer:
• rens ansikt og decollete
• skrubb eller peel pads
• peel som passer din hud
• maske
• håndskrubb og håndmassasje
• beroligende og fuktighetsgivende 

produkter
• Priori Minerals spf 25 i din farge

Uncover-Expose-Renew 60 min

–gi huden en ekstra boost!

BEHANDLINGSMENY 2022

Ansiktsbehandling med fruktsyrer er spesielt 
eff ektivt for å gi glød, redusere og motvirke for tidlig  
aldring, akne, grove porer og hyperpigmentering.

Priori  Skin decoded behandling gir en pangstart 
på hudpleierutinene dine sammen med  
produktene til hjemmebruk. Hjemmeprogrammet 
vil bli anbefalt basert på dine spesifi kke behov og 
ønsket resultat etter første konsultasjon. 

For å unngå unødvendige bivirkninger anbefaler 
vi å bruke minimum ett produkt som inneholder 
fruktsyren i 14 dager før første pensling slik at 
huden er tilvent produktene.

Vi anbefaler en kur på 6 ganger for best resultat. 
Hver 6 behandling er da gratis!
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Finn din 
balanse

Å bruke produkter som ikke passer til  din hudtype 
kan skape en ubalanse i huden din over tid.

Kvinner og menn har forskjellig hud og dermed 
også ulike behov. Menn har ofte tykkere og grovere 
hud med mer talg og store porer. Barbering gjør 
også at huden til menn krever en helt annen 
tilnærming. Vi har derfor egne behandlinger for 
menn som ivaretar disse forskjellene.

Alle har ulik hud
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En behandling spesialtilpasset din hud. 
20-minutters rygg og nakkemassasje før vi starter å 
rense ansikt og decollete (hals). Etter en hudanalyse 
skreddersyr vi resten av behandlingen og  velger 
produkter tilpasset din hud akkurat nå.  Vi legger en 
eff ektiv ansiktsmaske og det hele avsluttes med en 
avslappende massasje. Etter behandlingen får du 
en grundig veiledning av produkter og skreddersydd 
hjemmeprogram. 

90 minutter kr 1570,-

Ansiktsbehandlingen for deg som ønsker en 
time-out, men samtidig eff ektiv behandling som 
forebygger for tidlig aldring, akne og motvirker grå og 
gusten hud.
Etter en hudanalyse skreddersyr vi behandlingen etter 
dine behov og ønsket resultat. Produktveiledning og 
hjemmeprogram blir anbefalt.

90 minutter kr 1370,-

Korrigering bryn  kr 250,-
Ekstra utklemming kr 150,-
Diamantsliping kr 550,-
Voks rygg kr 650,-
Fotterapi kr 900,-
Manikyr kr 450,-

Ansiktsbehandling med fokus på dyprens. 
Vi analyserer huden og bruker produkter som er 
aktuelle for din hud. Huden din får en skrubb gjerne 
med damp, utklemming, maske og en avslappende 
ansiktsmassasje. Grundig veiledning av produkter og 
hjemmeprogram.  

60 minutter kr 1160,-
45 minutter For deg under 18 år:   kr 990,-

Inkluderer:
• rygg og nakkemassasje
• hudanalyse 
• spesialtilpasset behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt og hals
• ansiktsmassasje
• ansiktsmaske
• håndmassasje
• veiledning produkter
• spesialtilpasset hjemmeprogram

Inkluderer:
• velkomstmassasje
• spesialtilpasset behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt
• skrubb 
• damp
• utklemming ved behov
• ansiktsmassasje
• ansiktsmaske
• håndmassasje

Ønsker du ekstra tilvalg til 
behandlingen bør dette 
bookes på forhånd.

Inkluderer:
• hudanalyse
• spesialtilpasset behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens ansikt
• skrubb 
• damp 
• utklemming
• ansiktsmassasje
• ansiktsmaske

Vår signaturhudpleie Forebyggende

Ekstravalg til behandlingRens i dybden

Vi anbefaler for menn
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På samme måte som huden i ansiktet kommer 
de første forandringene i huden på kroppen også 
i 20-årene.. Hyppig dusjing,soling for å oppnå 
den perfekte brunfargen og hårfjerning er bare 
noe av det som kan føre til forandringene. I tillegg 
minsker produksjonen av kollagen og elastin etter 
hvert som vi blir eldre noe som gjør at vi mister 
den ungdommelige spensten i huden.

Hud i endring
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Øker blodsirkulasjon og fjerner døde hudceller.
Vi bruker en mykgjørende skrubb som øker 
blodsirkulasjonen og eff ektivt fjerner døde hudceller. 
Etter en deilig dusj påføres en bodylotion som 
etterlater huden silkemyk og full av næring. 

30 minutter kr 770,-
Inkludert ansikt  kr  870,-

Av ulike årsaker kan vi oppleve å få både nupper og 
kviser på ryggen. Det kan komme av bla hårfjerning, 
soling og klær. I denne behandlingen renser og 
skrubber vi hele ryggen før vi tilpasser «timen» etter 
behovet ditt akkurat nå. 

45 minutter kr 1000,-

Inkluderer:
• skrubb
• dusj
• bodylotion
• eventuelt fuktighetskrem ansikt

Inkluderer:
• hudanalyse
• spesialtilpasset behandling
• spesialtilpasset produkter 
• rens rygg
• skrubb 
• damp
• utklemming
• maske
• næringsrik bodylotion etter 

hudtype

Frisk Skrubb

Rygg rens og skrubb
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Ønsker du en sunn, frisk hud samtidig som du vil 
ha en naturlig glød uansett årstid? Vi bruker den 
økologiske selvbruningsserien til Vita Liberata. De har 
tilpassede produkter til ansikt og kropp. Behandlingen 
inkluderer kroppsskrubb, men for et enda bedre 
resultat anbefaler vi at du selv skrubber huden noen 
dager i forveien. 

40 minutter kr 850,-
Inkludert ansikt  kr 950,-

Unn deg selv en himmelsk massasje som tar deg 
med inn i drømmeland for et øyeblikk. Du ligger 
på en benk omgitt av masse myke puter. Med en 
spesialolje fra Elemis får du massasje fra tærne 
og helt opp til hodebunnen. Denne behandlingen 
kan lett tilpasses gravide og er absolutt en av våre 
favoritter. 

75 minutter  kr 1550,-

Inkluderer:
• kroppsskrubb (evt. ansiktsskrubb)
• spesialtilpasset produkter fra selv-

bruningsserien til Vita Liberata

Råd før behandling: Unngå å bruke 
dusjsåper og fuktighetskremer som 
inneholder olje, da dette kan skape 
unødvendig barriere på huden og 
hindre selvbruningen i å feste seg 
optimalt. Hårfjerning og peeling bør 
gjøres 24 timer før påføring. Vær 
nøye med peeling på ekstra tørre 
områder som albuer, knær og føtter.

Inkluderer:
• varme kluter med olje for å 

forberede føttene til massasje
• spesialolje fra Elemis til 

massasje kropp
• Kapsler fra Elemis til massasje 

av ansikt og decollete

Glød

Peaceful body and mind
Vi anbefaler

Ønsker du å stelle litt ekstra med deg selv, så 
kombinerer vi i denne timen avslapning med et 
resultatorientert fokus. Vi tilpasser kroppsmasken 
etter ditt behov, og runder av med en 20 minutters 
lang og avslappende massasje på kroppen.

60 minutter  kr 1550,-

Vi har ulike terapeuter som utfører massasje hos oss. 
Derfor er det viktig at du ved bestilling forteller 
oss hva ditt behov er akkurat nå slik at vi kan gi 
deg den beste behandlingen. Vår idrettsmassør gir 
deg en klassisk og resultatorientert time, mens de 
andre terapeutene kan gi deg en mer avslappende 
opplevelse. Vi bruker massasjekrem eller olje av høy 
kvalitet fra Elemis eller Decleor.

50 minutter kr 1000,-
25 minutter  kr 700,-

Inkluderer:
• skrubb
• kroppsmaske
• dusj 
• massasje
• næringsrik bodylotion  etter 

hudtype

Inkluderer:
• massasjetype etter ønske og 

behov
• massasjekrem etter behov

Tid for kropp

Massasje
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Alle ønsker seg vel fi ne, velpleide hender og 
negler. Nå er det mer aktuelt enn noen gang å gi 
hendene våre ekstra mye kjærlighet. 

Velstelte hender gir økt velvære og forebygger 
ubehag som tørrhet, kløe og sår.

Håndpleie

STORO HUD- OG FOTPLEIE
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Rene hender er viktig så vi starter alltid behandlingen 
med et forfriskende håndbad som renser og mykgjør 
negler og neglbånd. På samme måte som du 
eksfolierer ansiktet, trenger hendene dine en skrubb 
innimellom. Skrubben fjerner døde hudceller og 
mykgjør huden din. Et spesialprodukt blir påført negl 
og neglbånd før vi forsiktig fjerner det som er tørt og 
fl isete. Vi shaper neglen i ønsket form eller etter vår 
anbefaling. En fuktighetsgivende neglolje tilføres for at 
neglene skal holde seg sunne og friske. Behandlingen 
avsluttes med en rik fuktighetsmaske og varmende 
parafi nvoks som gjør at masken jobber mer i dybden.

40 minutter  kr 850,-

Kjapp vei til fi ne og velpleide hender. Vi shaper 
og behandler dine naturlige negler og neglbånd. 
Underveis gir vi deg tips og råd om hvordan du kan 
opprettholde resultatet hjemme.
30 minutter  kr 550,-

Neglelakk kr 200,-
Gele lakk  kr 740,-
Fjerning gele lakk til ny kr 100,-

Inkluderer:
• håndbad som renser og mykgjør
• skrubb
• forming av negler
• fuktighetsgivende neglolje
• fuktighetsmaske

Inkluderer:
• forming av negler
• behandling neglebånd
• tips og råd

Nærende pleie for hendene

Manikyr

Vi anbefaler

Ønsker du å pynte deg litt 
ekstra kan vi selvfølgelig hjelpe 
deg med det.

•  1918 •

Farge på neglene?



STORO HUD- OG FOTPLEIE

Vi har både autoriserte fotterapeuter og fotpleiere 
i salongen vår. Vi hjelper deg å booke riktig 
behandling.

Forskjell på Fotterapeut og fotpleier.
En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å fi nne 
årsaken til problemer og lidelser. De jobber med 
å behandle og forebygge feks nedgrodde negler, 
torner, hælsprekker og lignende. Har du diabetes 
anbefaler vi deg å velge en fotterapeut.

En fotpleier jobber mer med det estetiske. Du kan 
forvente velstelte og myke føtter etter en tur hos 
fotpleieren.

Fotbehandlinger
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Vi starter alltid våre fotbehandlinger med et 
mykgjørende fotbad. I denne timen gjør vi «alt» Har 
du hard hud, nedgrodde negler, liktorner, vorter, 
sopp eller lignende så ser vi på dette. Underveis i 
behandlingen gir vi også gode råd for hvordan du skal 
ivareta god fothelse.

50 minutter kr 900.-

I denne halvtimen fokuserer vi på det viktigste. Har 
du hard hud og sprekker konsentrerer vi oss om 
det. Trenger du bare hjelp til klipping og rensing av 
neglene så bruker vi heller tiden på dette. But Don’t 
worry, dette fi nner vi ut av mens du sitter i fotbad.

30 minutter kr 690.-

Enkel lakk  kr 200,-
Gele lakk  kr 600,-
Peeling og fuktmaske  kr 200,-

Inkluderer:
• Rens og klipp av negler
• Fjerning hard hud
• Fjerning av torner
• Beskjære fotvorter
• Hjelp med nedgrodde negler
• Råd og veiledning
• Lett massasje ved påføring av 

fotkrem

Inkluderer:
• fotterapi tilpasset det du trenger

Vår Signatur fotterapi

Raske føtter

Vi anbefaler

Har du lyst på litt farge på neglene 
så gjør vi såklart dette i tillegg, men 
husk å book dette på forhånd.

Farge på neglene?
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Vi bruker produkter fra Fred Hamelten og Refectocil. De er trygge i 
bruk og gir det resultatet vi er ute etter. De har mange ulike farger å 
velge i så vi kan lett tilpasse ditt ansikt og hudtone.

Det lille
ekstra
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Vi hjelper deg med makeupveiledning og legger 
både dag og kveldsmakeup. Hos oss bruker vi Bare 
Minerals nydelige makeupserie som vi også har for 
salg.

Dagmakeup  kr 650,-
Kveldsmakeup  kr 800,-

Ønsker du å fremheve dine naturlige trekk utfører 
vi også farging av vipper og bryn, vippeløft og 
brynsforming. 

Farging av vipper og bryn inkl brynsforming  kr 790,-
Farge vipper  kr 490,-
Farge bryn  kr 550,-
Brynsforming  kr 450,-
Vippeløft  kr 890,-

• veiledning
• makeup dag/kveld
• Bare Minerals produkter

• Light brown/Light grey
• Rich brown/Rich grey
• Rich black/Blue black

Makeup

Vipper og bryn

Det er viktig at du opplyser om du bruker produkter som inneholder Retinol, AHA-syrer eller medisi-
ner som gjør huden mer sensitiv.

Før behandling
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Ansikt kr 350,-
Overleppe kr 200,-
Armhuler kr 300,-
Armer kr 400,-
Armer inkludert armhuler kr 600,-
Bikinikant kr 400,-
Brasiliansk voks kr 700,-
Legger kr 400,-
Lår kr 400,-
Legger og lår kr 650,-
Legg, lår og bikini kr 800,-
Legg, lår og brasiliansk voks kr 950,-

Inkluderer:
• talkum
• vokstype etter område
• etterbehandling med spesial-

tilpassede produkter

VoksbehandlingerHårf jerning
Vi fjerner hår eff ektivt og raskt med varm voks 
og strips som gir et langt mer varig resultat enn 
ved vanlig barbering.

For best utbytte av behandlingen må håret få 
gro i forkant slik at det er minimum 5 mm før 
hårfjerning. Ved voksing vil hårene bli tynnere 
og fi nere enn ved barbering, eventuelt avta noe.

Vi bruker spesialvoks til sensitive områder 
som for eksempel brasiliansk voks. Husk å be 
om dette ved bestilling.  Terapeutene har ulik 
kompetanse så vi må vite dette for å få satt deg 
opp til riktig behandler.

STORO HUD- OG FOTPLEIE

Før all voksbehandling ber vi om at man møter nyvasket. Det er viktig at du opplyser om du bruker 
produkter som inneholder Retinol, AHA-syrer eller medisiner som gjør huden mer sensitiv.

Før behandling
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Gi bort en 
velfortjent

pause

En anledning til å ta vare på seg selv er den 
perfekte gaven å gi uansett alder og kjønn. 

Hos oss kan du kjøpe gavekort på en valgfri sum 
eller velge en spesi� kk behandling. Det enkleste 
er å komme opp til oss å kjøpe gavekort, men vi er 
selvfølgelig behjelpelig med å sende også om det 
er best. Da kommer et postgebyr i tillegg.

Gavekort for alle
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Bestill time på telefon: 
22 22 02 93 / 40 14 74 87

E-post: cecilie@storohudogfotpleie.no

Vi sørger for at du får behandling og produkter 
som passer din hud, og bruker kun de beste 
produktene fra markedets mest anerkjente 

hudpleieleverandører. Du møter oss i hyggelige 
lokaler med behagelig atmosfære som lar deg 

slappe av og nyte behandlingen.

Følg oss for å motta spesialtilbud og andre 
fordeler! Facebook og Instagram : 

@storohudogfotpleie

Storo hud- og fotpleie | Vitaminveien 7-9. 0485 Oslo




