Medicinsk Fotvård
Välkommen till diplomerad medicinsk fotterapeut
Hanna Laakso tel: 070-422 35 77 mail: hanna.laakso@eb24.nu Hemsida: eb24.nu

Behandlingsmeny

Pris

Medicinsk fotvård ca 60 minuter
Dag
Förebyggande och behandlande fotvård med mjukgörande fotbad,
Efter 18.00
Nagelklippning och behandling av nagelplatta. Förhårdnader,
Helg
liktornar samt nageltrång avlägsnas. Fotsulor filas och behandlingen
Helg fot friskvård
avslutas med en skön fotmassage.
Kl 08:00-15:00 må-fr – Pensionär>65 år

580 kr
640 kr
680 kr
780kr
540 kr

Fotvård som friskvård ca 60 minuter
730 kr
När du vill använda friskvårdspengen till dina fötter så bokar du denna behandling.
Mjukgörande fotbad, naglar klipps, slipas, rensas. Fotsulor filas och behandlingen avslutas med en skön
massage. Du får tips och råd om vikten att ta hand om dina fötter på rätt sätt, då det påverkar hela rörligheten i
rygg, höft och fotled.
Fotspa lyx ca 90 minuter
900 kr
Medicinska fotvården inkl en djupgörande fotpeeling samt en mjukgörande och avslappnande lerinpackning.
Behandlingen avslutas med en skön fotmassage.
Fotspa ca 50 minuter
Fotbad samt en djuprengörande fotpeeling, samt en mjukgörande och avslappnande lerinpackning.
Behandlingen avslutas med en skön fotmassage.

650 kr

Fot & underbensmassage ca 30 minuter

400 kr

Delbehandling ca 30 minuter
Delbehandling av t ex fotvårtor, nageltrång mm.

400 kr

Konsultation/rådgivning, deb per 15 minuter

200 kr

Lackade naglar
Lackning av naglar bokas i samband med ovanstående behandlingar.
Lack finns till försäljning, alternativt ta med eget lack.

100 kr

Hembesök i närliggande områden

685 kr

Boka tid för konsultation vid besvär med fotvårtor, svamp, nageltrång mm för en bedömning av vilken
behandlingsmetod som bäst kan avhjälpa problemet.
Presentkort finns till försäljning i olika valörer och behandlingar
Min Friskvård och Actiway tas emot
Vi tar emot kortbetalning
Avbokning ska ske senast inom 24 timmar innan bokad tid. I annat fall debiteras avsatt tid med 100%
Medlemmar i Sveriges fotterapeuter – Behandlingsskadeförsäkring – F-skattsedel
Elsa Borgs gata 24, Fruängen (Hägersten)

Prislistan gäller from 2020-01-01

