Behandling

Beskrivelse

Pris

Ansigtsbehandling
Diamantslibning

450,¤ Diamantslibning med Pristine app. er godt til; Fine linjer og rynker,
akne, store porer, hudorme, pigmentpletter og uensartet hudstruktur.
Diamantslibningkan tilkøbes ved alle ansigtsbehandlinger til 50%
Sælges som kur af 6 behandlinger, hvor der betales for 5. Kuren skal være
brugt inden for 6 mdr.

Klassisk

Dybderensende behandling; Dobbelt afrensning af ansigtet, peeling/
scrub, syrer (AHA) for udstråling men også for at kunne fjerne urenheder
i huden, maske efter hudtype. Cremer efter hudtype og vejledning i
hjemmepleje.

685,-

Denne behandling anbefales bl.a. til teenagere.
Luksus

Dejlig afstressende behandling; Dobbelt afrensning af ansigt- hals og
decollté, peeling/scrub, syrer (AHA) for udstråling og fjernelse af evt.
urenheder i huden, serum efter hudtype og dejlig massage af ansigt- hals
og decollté, efterfulgt af maske passende til hudtype. Afsluttes med
cremer og vejledning i hjemmepleje.

879,-

Madonna

Oxygen lift behandling - eller på originalsproget: Intraceuticals Oxygen
Infusion Treatment. - En proces i 3 trin, som presser ilt og
specialudviklede ingredienser (hyaluronsyre og vitaminer) ind i huden
under højt tryk.

1200,-

Resultat orienteret behandling eller bare 60 minutters ren velvære. NYD
DET.
Premium

Velvære i en delikat behandling – Velvære kombineres med resultat. Vi
kan bla. Lave

1200,-

¤ BIOeffect behandling; ”EVIG GLØD”….. behandlingen har til formål, at
optimere optagelsen af vækstfaktoren EGF. Med kraften fra den
vækstbaserede celleaktivator EGF giver BIOEFFECT hudpleje i sin reneste
form. Med få og naturlige ingredienser som fokuserer på anti-age får du
synlige resultater med det samme, men også på langt sigt. BioEffect er
opbygget med inspiration fra den islandske natur.

QvikMeUp

Skøn ansigtsbehandling; Dobbelt afrens af ansigtet, peeling/scrub, syrer
(AHA) for mere udstråling, og maske. Cremer efter hudtype og vejledning
i hjemmepleje.

500,-

Skin Scanning

Professionel Skin scanning af ansigtet, som viser en dybdegående analyse
af hudens tilstand.

400,-

Scanneren viser 10 forskellige hudbilleder, så vi både får indsigt i hudens
yderlige samt dybdegående tilstand.
Gratis ved køb af 3 produkter.
Hygiejne tillæg

19,-
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Needling-Meso

Nanoneedling er en behandling med nanonåle (silikone). Mikroskopiske
huller i hudens overflade, narrer huden til at tro at der er sket en skade
og dette sætter gang i kroppens egen healingsproces, ved af frigøre
cytokiner der booster kollagen produktionen og dermed hudfornyelsen.

Bryn og vipper
Farvning af vipper og bryn Farvning af vipper og bryn med *formning, retning, voks og evt. klip af
med * formning af bryn
bryn med voks

1200,-

439,-

Har du et kraftigt bryn, som kræver ekstra tid, eller er det mindst 8 uger
siden du sidst fik ordnet bryn hos os, så skal du vælge "formning af bryn".

Formning bryn

Hvis det er første gang eller det er lang tid siden du har fået dine bryn
rettet, skal du vælge denne behandling da der er tid nok.

239,-

Farve og rette bryn

220,-

Lash Lift inkl. farve bryn og Vipper buk, farvning af de øverste vipper, farve og ret bryn.
vipper, og RET bryn.

669,-

Farve bryn & vipper incl
ret bryn

Farvning af bryn og vipper, incl retning af bryn.

285,-

Farve bryn

Farvning af bryn.

139,-

Farve vipper

Farvning af vipper

159,-

Lash Lif

Lash Lift er til dig, som ønsker en naturlig måde at få dine vipper til at
syne af mere.

439,-

Lash Lift giver dine øvre øjenvipper længde, volume og et løft.
Holder 6-8 uger.
Lash Lift inkl. farve vipper

Få mere ud af dit lashlift, med farve af vipperne

Lash Lift inkl. farve bryn og
vipper
Voks/Ret bryn

DuLac 1.gang

559,589,-

Retning at bryn med pincet eller voks

Dulac
Behandling af karsprængninger- hudgevækster - skintaks olign. Ofte flere
behandlinger er nødvendigt. Hjemmepleje nødvendigt og medfølger ved
1. behandling.
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139,-

749,-

DuLac efterfølgende

Opfølgende behandling - HUSK hjemmepleje

649,-

Epilering 10 min

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

325,-

Epilering 15 min.

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

425,-

Epilering 30 min.

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

750,-

Epilering 5 min.

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

185,-

Fedt frysning; 2 håndtag

Fedt-frysning
FEDT-frysning er den nyeste behandling, til at fjerne fedt uden operation.

3000,-

-Det er permanent fjernelse af ca 22% fedt, i det behandlede område.
-Ofte anbefales 3 behandlinger, med 45 dage i mellem.
-Resultatet ses efter 40-90dage.
Fedtcellernes membran fryses/ødelægges - så behandlingen er varig, hvis
vægten holdes stabil.
Vi behandler; mave, yder og inder lår, knæ "puder", arme, hofter/
kærlighedshåndtag, BH-deller og mande bryster.
Ved behandlingen påføres et håndtag med vakuum. Håndtaget suger
roligt huden/fedtet op, hvor det langsomt nedkøles til -8 grader.
Behandlingen er smerte fri, der kan dog mærkes en forbigående kulde og
stræk i huden, i starten af behandlingen.
Blåmærker skal "påregnes" ;o)
Fedt frysning; 4 håndtag.

FEDT-frysning er den nyeste behandling, til at fjerne fedt uden operation.
-Det er permanent fjernelse af ca 22% fedt, i det behandlede område.
-Ofte anbefales 3 behandlinger, med 45 dage i mellem.
-Resultatet ses efter 40-90dage.
Fedtcellernes membran fryses/ødelægges - så behandlingen er varig, hvis
vægten holdes stabil.
Vi behandler; mave, yder og inder lår, knæ "puder", arme, hofter/
kærlighedshåndtag, BH-deller og mande bryster.
Ved behandlingen påføres et håndtag med vakuum. Håndtaget suger
roligt huden/fedtet op, hvor det langsomt nedkøles til -8 grader.
Behandlingen er smerte fri, der kan dog mærkes en forbigående kulde og
stræk i huden, i starten af behandlingen.
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4000,-

Blåmærker skal "påregnes" ;o)
Hårfjerning
Voks ½ ben (lår)
Intim voks indenfor 5 uger

349,449,-

Voks af begge arm
Voks ½ ben
Voks 1/1 ben + bikini
Voks 1/1 ben
Voks overlæben-hagen og
kinder

299,349,639,499,399,-

Voks axil (Armhule)
Voks bikini
Voks brazil
Formning bryn
Voks hagen
Voks næse
Voks overlæbe
Voks ryg
Voks tanga
voks overlæbe og hage

219,249,549,239,189,139,139,375,299,249,-

Voks ører

139,-

Makeup
Ekstra MakeUp ved anden TILKØB- til ansigtsbehandlinger eller make-up vejledning.
Behandling

275,-

Brude Make-up

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

949,-

Fest make-up

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

399,-

Kursus

Make-up kursus for mindst 5 personer. Vi gennemgår farver og
vejledningaf jer alle. 10% på anbefalede produkter, denne dag. Kr 289 kr.
pr person.

Let make-up

Let make-up til hverdag.

299,-

Make-Up Vejledning

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

579,-

349 pr. person

Manicure og pedicure
Aftagning af almindelig lak

49,-
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Mini pedi.

Let pedicure er tænkt til shellak kunder- der ønsker deres hård hud
fjernet. Så her ordnes KUN hårdhud sammen med shellak af fødder.

279,-

Almindelig Lak

Lak på egne negle efter enten manicure eller pedicure.

199,-

Classic pedicure

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

449,-

Luksus manicure

Luksus manicure, neglebånd skubbes på plads og rettes, neglene files i
form. Hænderne peeles og massage incl. maske.

529,-

Luksus pedicure

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

549,-

Manicure

Mani manicure, neglebånd skubbes på plads og rettes, neglene files i
form. Håndcreme.

349,-

Release Peeling Ansigt

Release Peeling overlæbe
og hage
Release Peeling overlæbe

Shellac fransk (hvid kant)

Mini Mani FØR shellac
Shellac Fødder

Release peeling
Release Peeling er også en behandling til rynker og dybe furer, gamle ar
og dybe ar, samt til fjernelse af uønsket hårvækst ( KUN de fine hår).
Release Peeling er en basisk peeling, der fjerner de døde hudceller i
ansigtet. Masken bruges ofte i ansigtet og bryst.
Masken bruges ofte i ansigtet og bryst, men bruges også på lænd, bryst
og andre steder på kroppen med finerer hår.
Der SKAL bruges hjemmepleje for at opnå hurtigt resultat.

599,-

445,265,-

Shellak
Flotte skinnende negle som holder i mindst 14 dage.
Neglebånd skubbes tilbage og "fnulder" fjernes.

HUSK: har DU ikke fået fodbehandling i længere tid, skal du bestille en
classic fodbehandling også. Shellak fødder og vi skubber neglebånd
tilbage, og fjerne neglebånds"fnulder".

aftagning af Shellac ifb.
bookes i forbindelse med ny lakering af shellac.
med ny behandling BESTIL
også Shellac
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499,-

99,449,-

129,-

Aftagning

Aftagning af Shellac. Kan gøres hjemme. Halv pris i forbindelse med
pedicure eller manicure.

249,-

Shellac hænder

Shellac: flotte og skinnende negle i mindst 14 dage

449,-

Shellac v. mani/pedi

Shellac sammen med enten manicure eller pedicure

299,-

FOREDRAG

Tillægsbehandlinger
FOREDRAG Her på klinikken.

175,-

Tilkøbe af syrer ved
ansigtsbehandling.

Tilkøb af syrer, for at få gløden tilbage i huden. Super til linjer, ar,
pigmenter, store porer mm.

249,-

TILKØBS- halsbehandling
(syre)

Tillægs behandling til ansigtsbehandlinger. På den afrensede hud, pensles
syre. Giver glød, udligner rynker og pigmenter. HUSK; Det er ALTID en
super ide at bruge special halscremer. Rens ALTID din hals når du renser
ansigt, og altid cremer og solcreme. Huden er tynd og få talgkirtler på
halsen - så vi ældes hurtigere her ;o)

259,-

Bryn og vipper i
forbindelse med en
ansigtsbehandling

Ret og farvning af bryn og vipper i forbindelse med en ansigtsbehandling

285,-

Farve bryn og ret bryn ifb. Farve og ret bryn i forbindelse med en anden behandlingen
med behandling

219,-

Ansigtsmassage

Dejlig ansigtsmassage du kan tilkøbe en klassisk dybderens eller hvis du
bare gerne vil ha lidt mere af det gode i din ansigtsbehandling...zzZZZ ;-)

229,-

Ekstra Dybderens - i forb.
m/beh.

15 min ekstra dybderens i forbindelse med - Klassisk ansigtsbehandling Luksus ansigtsbehandling

179,-

Hovedbundsmassage

Nyd en lindrende og afslappende hovedbundsmassage i tillæg til din
ansigtsbehandling.

149,-

Neglepolering

Er dine negle ruflede og trænger til en fin facon? Her files neglene i facon
og poléres jævne og blanke mens du nyder din ansigtsmaske.

149,-

Pristine - Diamantslib ifb.
med ansigtsbehandling

Pristine - Diamantslib ifb. med ansigtsbehandling

225,-
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Højaktiv Specialmaske

Super effektiv og aktiv maske til særligt trængende hudtilstande. Er du
knastør, rød og sart. betændt, ujævn og gusten eller trænger din hud
bare til ekstra forkælelse - så prøv en specialmaske til din behandling.

175,-

Velkomst rygmassage

Velkomst rygmassagen er 10 minutters rygmassage hvor du kommer ned
i gear. Vi starter med scrub af ryggen så kan du bare give dig hen til at
modtage din efterfølgende ansigtsbehandling.

185,-

Øjenmaske - Kold,
drænerende, fugtende

Skøn fast aloe vera fugtmaske - netop taget ud af køleskabet. Dækker
hele øjen området. Fantastisk hvis du har lidt poser under øjnene, er træt
eller tør rundt om øjnene. Masken gives i en pose med hjem da den kan
bruges flere gange.

99,-
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