
ANSIGTSBEHANDLINGER
QvikMeUp        499,-
Lille ansigtsbehandling. Her vil vi ofte lave en syre behandling 
for mere glød og udstråling. Laves også uden syrer.

Klassisk         579,-
Ansigtsbehandling med vægt på ENTEN dybderens eller mas-
sage. Denne behandling kan også laves som rygbehandling.

Luksus        779,-
Ansigtsbehandling hvor der er dybderens og tid til massage 
af ansigt, nakke og decolleté. Afsluttes med special-maske og 
cremer.

Premium       1199,-
Ansigtsbehandling hvor der kan bruges MESO & ROLLER, eller 
INTRAceuticals/Madonna behandling. Fx massage og special-
maske.

Madonna         899,-
Ansigtsbehandling med øjeblikkelig resultat. Mere fylde, fugt 
og opstramning. Oxygen (ILT) under tryk hjælper til ved at 
tilføre aktive ingredienser til de dybereliggende lag af huden.

DiamantSlibning       400,-
Slibning er fantastisk til ar, linier, rynker, pigmenter og store 
porer.  ½ pris sammen med anden ansigtsbehandling.

PRISLISTE
2017DU’LAC

Du´Lac 1.gang        649,-
Behandling af karsprængninger, hudgevækster, skintags og 
lign. Ofte er flere behandlinger nødvendigt. Hjemmepleje 
påkrævet og medfølger ved 1. behandling. 

Du´Lac efterfølgende      599,-
Opfølgende behandling - HUSK hjemmepleje.
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HÅRFJERNING
Voks 1/1 ben      479,-
Voks af begge ben.

Voks 1/1 ben + bikini     629,-
Voks af begge ben, inkl. bikini.

Voks ½ ben      329,-
Voks af underben.

Voks ryg       350,-
Voks af ryg eller brystkasse.

Voks axil      200,-
Voks af armhule/axil.

Voks brazil     499,-
Voks intim / brazil KUN til kvinder. Kommer du indenfor
5 uger kr 400,-.

Voks bikini     229,-
Voks bikini-kanten KUN til kvinder.

Voks tanga     300,-
Voks tanga - kant (Her fjernes mere end ved bikini-vox)
KUN til kvinder.

Voks næse     129,-
Voks af hår i næsen med LYCON.

Voks ører      129,-
Voks af hår i ørerne med LYCON.

Voks overlæbe     129,-
Voks af overlæben med LYCON.

Voks hagen     179,-
Voks af hagen med LYCON.

Voks læbe, hage og kinder  379,-
Voks af overlæben og hagen og kinderne, med LYCON.

Voks bryn      129,-
Voks af bryn med LYCON.

EPILERING
Epilering 30 min.     700,-
Uønsket hårvækst, fjernes med en tynd nål og strøm.
KUN i ansigtet. Kom forbi til en samtale om dine hår.

Epilering 15 min.     400,-
Uønsket hårvækst, fjernes med en tynd nål og strøm.
KUN i ansigtet. Kom forbi til en samtale om dine hår.

CND SHELLAC
Shellac hænder     399,-
Shellac: fl otte og skinnende negle i mindst 14 dage.

Shellac v. mani/pedi.     250,-
Shellac sammen med enten manicure eller pedicure.

Aftagning       250,-
Aftagning af Shellac. Kan gøres hjemme. ½ pris i
forbindelse med pedicure eller manicure.

BRYN & VIPPER
Ret bryn       129,-
Retning at bryn med pincet eller LYCON.

Farve bryn      129,-
Farvning af bryn.

Farve vipper      129,-
Farvning af vipper.

Bryn & vipper      250,-
Farvning incl retning af bryn.

BrowStyling      350,-
Styling af bryn- få det bedste ud af dine bryn, både
form og farve, og styling produkter :o)

MANICURE & PEDICURE
Luksus manicure     529,-
Luksus manicure, neglebånd skubbes på plads og rettes, 
neglene fi les i form. Hænderne peeles og massage inkl.
maske.

Mini manicure.      299,-
Mini manicure, neglebånd skubbes på plads og rettes,
neglene fi les i form. Håndcreme.

Luksus pedicure     529,-
Luksus fodbehandling, fodbad,  hård hud fjernes,
neglebånd skubbes på plads og rettes, neglene klippes.
Fodmassage og maske.

Classic pedicure     399,-
Classic fodbehandling, fodbad, hård hud fjernes,
neglebånd skubbes på plads og rettes, neglene klippes.
Afsluttes med fodcreme.

Lak        125,-
Lak på egne negle efter enten manicure eller pedicure.

MAKE-UP
Let make-up      299,-
Let make-up til hverdag. 150,- efter endt ansigts-
behandling.

Fest make-up      399,-
Flot make-up til aften og fest. Her er der lidt mere farve
og trylleri.

Brude make-up     900,-
Brude make-up, prøve make-up- hvor dine bryn rettes
og farves. Make-up på dagen.

Vejledning     500,-
Enkelt person undervisning. Vejledning i korrekt
make-up brug. Svar på spørgsmål. 10% på anbefalede
produkter.


