
	
	
Hvem er vi? 

Eiktoppen hud og helse AS er en av 
Tønsbergs og omegns største hud, helse og 
skjønnhetsspesialister. Et ungt team med lang 
erfaring og utvidet kompetanse i sine felter. 
Hos oss finner du hudterapeuter, 
massasjeterapeuter, negldesignere, 
vippeteknikkere, spa og kroppsterapeuter og 
fotpleiere. Vi holder oss stadig oppdatert på 
nyheter og teknikker innenlands og utenlands 
og tilpasser oss så godt vi kan kundene og 
deres ønsker. Vi har et bredt spekter av 
behandlinger – både for skjønnhet, helse, 
velvære og "det lille ekstra”. Hos oss er det 
DU som er i fokus! 

Kontakt 
Eiktoppen Hud og Helse AS 
Eikveien 33, 3122 Tønsberg 
Telefon: 333 18 703 
Epost: eiktoppen@gmail.com 
www.eiktoppen.no/facebook/instagram 
 
 

Pakkeløsninger, tilbud, rabattkort, 
gavekort, hjemmebehandlinger, 
profesjonell makeup, kurs, grossist 
og mye mer! 	

	
	

			

	 	

Ansiktsbehandlinger 
Original klassisk ansiktsbehandling - 60min - 750kr 
Intensiv klassisk ansiktsbehandling - 30min - 520kr 
Original dyprens- 60min - 790kr 
Intensiv dyprens- 30min - 570kr 
Ungdomsrens (inntil 18år) - 60min - 490kr 
Krystallsliping - 60min - 950kr 
Fruktsyrebehandling - 30min - 970kr 
Oksygen behandling - 60min - 900kr 
Krystallsliping og oksygen behandling - 80min - 
1250kr 
Oksygen behandling og fruktsyre - 60min - 1150kr 
 
 
 
Din dag spa pakker 
Velværepakken - 2t - 1200,-  
Helsepakken - 2,5t - 1600,-  
«Ny kropp» pakken - 2t - 1400,-  
Dagspa pakken - 4,5  - 2900,-  
Gravidpakken - 2,5t - 1500,-  
Mannepakken – 1t – 900,- 
Brudepakken – 4t – 2500,- 
 
  
 
 
Kroppsbehandlinger 
Saltskrubb av hele kroppen - 30min - 370kr 
Saltskrubb av hele kroppen inkludert ryggmassasje - 
60min - 780kr 
Saltskrubb av hele kroppen og hel kroppsmassasje - 
90min 950kr 
Body wrapping- 60min - 750kr 
Body wrapping med massasje av hel kropp - 120min - 
990kr 
Maskeinnpakkning av hele kroppen - 60min - 420kr 
Maskeinnpakkning av hele kroppen + saltskrubb - 
90min - 550kr 
	
	
	
	
 

	 	
	

	
Microblading 
Bryn rekonstruksjon – 2,5t 3900,-  
Bryn oppretting – 3t 4200,-  
Bryn fill inn -  1,5t 2900,-  
Bryn oppfriskning 6mnd – 2t 1000,-  
Bryn oppfriskning 1 år – 2t 1200,-  
Bryn oppfriskning 2 år  - 2t 1500,-  
Touch up -  1t Inkludert. 
Konsultasjon – 30min, gratis.  
 
 
 
Permanentfarge 
Vipper og bryn inkludert forming av bryn - 20min 
450,-  
Farging av vipper – 20min 320,-  
Farging av bryn – 15min 220,-  
Forming av bryn – 10min 190,-  
Farging og forming av bryn – 20min 320,-   
LVL vippeløft uten farge – 1t 890,-   
LVL vippeløft med farge – 1t 940,-  
 
 
Massasje 
Rygg - nakke massasje - 30min - 490kr 
Klassisk massasje - 30min - 500kr 
Klassisk massasje - 60min - 750kr 
Klassisk massasje - 90min - 920kr 
Klassisk massasje - 120min - 1250kr 
Aromaterapi - 60min - 850kr 
Sportsmassasje - 30min - 450kr 
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Manikyr og pedikyr 
Klassisk manikyr  -1t - 500,-  
Klassisk manikyr inkludert neglelakk/shellac  
-1t - 550,- 
Klassisk manikyr inkludert neglelakk/shellac 
og håndmassasje  -1t - 550,-  
Spa manikyr  -1t - 600,-  
Spa manikyr inkludert lakk/shellac  -1,5t - 
650,-   
Spa manikyr inkludert neglelakk/shellac og 
håndmassasje  -1,5t - 700,-  
Klassisk fotpleie – 45min- 500,-  
Klassisk fotpleieinkludert neglelakk/shellac – 
1t 550,-  
Klassisk fotpleie inkludert neglelakk/shellac 
og fotmassasje  – 1t 600 
Spa fotpleie -1,5t - 600,-  
Spa fotpleie inkludert neglelakk/shellac – 
1,5t - 650,- 
Spa fotpleie inkludert neglelakk/shellac og 
fotmassasje  – 1,5t 700 
 
 
 
Makeup 
Dagmakeup – 45min 450,-  
Aften makeup – 1t 550,-  
Brudemakeup inkludert prøvetime – Variabel 
tid 1450,-  
Personlig veiledningstime – 1t 600,-  
inkludert  
Makeupkurs – 2-3t 300,- per person 
 
 
 
	

Eiktoppen Hud og Helse AS 
www.eiktoppen.no 

Online booking 
Online gavekort 

	

Velkommen!  
	

	   
Vippeexstension 
Nytt sett klassiske vipper – 1/1,5t 1400,-  
Vedlikehold innen to uker  - 30/45min 450,-  
Vedlikehold etter to uker – 45/60min 550,-  
Nytt sett volumvipper (2D-7D) (2t) – 1,5t 1600,-  
Vedlikehold innen to uker – 30/45min 550,- 
Vedlikehold etter to uker – 45-60min 650,- 
Nytt sett mix teqnique  - 1,5t   1500,-  
Vedlikehold innen to uker – 30/45min  500,- 
Vedlikehold etter to uker - 45/60min  600,- 
Nytt sett undervipper – 45min 550,-  
Vedlikehold undervipper – 30min 300,-   
Nytt sett pause-kunder (1-2t) - FRA 800,- (gjelder 
kunder som har fått beskjed om pause og legger nytt 
sett innen 3 måneder) 
Fjerning av extensions – 20min 300,-  
Swarovski vippediamant- 30kr pr.stk 
Vedlikehold fra annen salong  - +200 
 

 
Negldesign 
Gelenegler nytt sett helfarge - 2t - 890,-  
Gelenegler nytt sett fransk - 2t - 920,-  
Gelenegler påfyll innen fire uker farge - 2t -730,- 
Gelenegler påfyll innen fire uker fransk - 2t-760,- 
Gelenegler påfyll etter fire uker farge - 2t -830,- 
Gelenegler påfyll etter fire uker fransk - 2t  860,- 
Vedlikehold fra annen salong  - +200 
Fjerning av kunstige negler - 1t - 550,- 
Reparering per negl utenom etterfyll- 30min 150,-  
Reparering per negl ved etterfyll- 10min - 50,-  
Shellac – 1t - 550,-  
Fjerning av shellac - 1t, 300,- 
Fjerning av shellac og ny shellac - 1,5t - 650,- 
Dekor pakker - varierende tid, fra 5,- 
Gelenegler på føtter - 1,5t - 799,-  
Gelenegler på føtter - 1-1,5t - 599,-  
 
 

 
 
 
 

	
	
	

									

	
	
	
	
Hårfjerning 
Voks hele ben inkludert bikinilinje – 1t 
810,- 
Voks hele ben – 45min 600,-  
Voks legger – 30min 390,-  
Voks lår – 30min 420,-  
Voks bikinilinje – 30min 350,-  
Brasiliansk voks (kun kvinner) – 20 min 
520,-  
Voks rygg og skuldre – 45min 500,-  
Voks rygg – 30min 450,-  
Voks bryst – 30min 390,-  
Voks mage – 20min 350,-  
Voks bryst og mage – 30min 500,-  
Voks armer – 30min 390,-  
Voks armhuler – 30min 270,-  
Voks overleppe – 5min 170,-  
Voks overleppe og hake – 15min 270,-  
Voks hake – 10min 210,-  
Voks ansikt – 20min 390,-  
 
 
 
Øre og nese piercing 
Hull i begge ørene – 30min 349,- inkudert 
rens 
Per hull enkeltvis – 15min 269,- inkludert 
rens 
Nesepiercing – 30min 429,- inkludert rens 
	

	


