
Prisliste pr. 1 november 2020  

  

Ansigtsbehandlinger og dybderens:  

Hals og øjenomgivelser er med i ALLE ansigtsbehandlinger uden merpris  

 

Basis ansigtsbehandling  

Hudanalyse, rens, peeling, fjernelse af urenheder, massage, maske, cremepleje og vejledning      

550 kr.  

Gentleman ansigtsbehandling  

Hudanalyse, rens, peeling, fjernelse af urenheder, massage, maske, cremepleje og vejledning 

550 kr.  

Medex Purus Acne Metoden – Aknebeh./teenagebeh./dybderens  

Hudanalyse, rens, peeling, dybderens, maske, cremepleje og vejledning  45 min./80 min.    

325 kr./450 kr.  

AHA frugtsyrebehandling  

Intensiv behandling der formindsker rynker, ar, pigmentforandringer og akne. Forbedrer 

fugtbalancen og modarbejder hudens ældningsprocesser  

625 kr.  

Toscana Thermo Masque  

En behandling hvor man blandt andet bruger en speciel mineralmaske (gips), der øger 

blodcirkulationen og derfor skaber liv i ansigtet, så huden efterlades vital, glat og fast. 

Anbefales til den ”trætte” og modne hudtype.  

625 kr.  

Masque Membraneux – Kollagen E maske  

En behandling som skaber elasticitet og fasthed i huden. Vi arbejder med vitamin E, som blandt andet 

går ind og beskytter ansigtshuden mod skadelige UV-stråler.  

625 kr.  

Quintenstein Anti-stressbehandling  

Mod hovedpine og stress. Der arbejdes med de fineste essentielle/aromatiske olier fra Medex´s 

Quintensteinserie. Regenerering og forbedring af huden. Masser af fugt tilføres. 

625 kr.  

Venezia Modelling Mask – Relax Quintenstein Aromatisk   

Venezia modelling mask er elastisk og bøjelig og modelleres på ansigtet. Masken har en vidunderlig 

kølende effekt, der opstrammer ansigtets konturer, udglatter fine linjer og skaber en fin og frisk 

overflade. Er velegnet til selv den mest følsomme hud.  

695 kr.  
 

Medex Vulcan Treatment  

Få vækket din hud til live med denne behandling. En resultatorienteret behandling baseret på aktive 

ingredienser som frugtsyre, hyaluron, collagen og vitamin A, C og E. Medex Vulcan Treatment er en 

eksklusiv behandling, der leverer synlige og langsigtede resultater i hudens struktur og udseende. 

Fremmer fornyelsen af celler, minimerer porer, udligner farveforskelle på huden og giver en fantastisk 

glød. Hudforyngelse. Også meget velegnet til Rosacea. En behandling af allerhøjeste kvalitet. 

800 kr.  



Vitamin Wellness Dream ( Ca. 2 timer )  

Behandlingen giver din hud en intensiv pleje i form af vitaminer, som er baseret på aktive virkestoffer fra 

appelsin, gulerod, abrikos, ginkgo m.m der alle indeholder vitaminerne A, C, E og B5. Virker energigivende, 

styrkende for hudens elasticitet, vitaliserende og er intensiv fugtgivende.  

800 kr.  

 

Kropsbehandlinger  
 

Kropsmassage – myosesmeltende  

Virker beroligende på spændte muskler, øger blodgennemstrømningen, lymfecirkulationen og forbedrer 

elasticiteten i huden, hvilken giver en flottere overflade.  

Rygmassage 20 min. 225 kr.  

Kropsmassage 45 min. 450 kr.  

Kosmetisk spa-rygmassage inkl. peeling, evt. fjernelse af urenheder, aromatisk maske og 

cremepleje 425 kr.  

Dybderens af ryg  

Afrens, peeling, fjernelse af urenheder, maske og cremepleje 325 kr.  

Panniculose/Cellulite-behandling (Behandling mod appelsinhud) Inkl. 

bindevævsmassage 1 behandling 300 kr.  

10 behandlinger 2500 kr.  

Pre-baby – Forkælelse til den kommende mor  

Peeling af ben, massage og kølende maske. Peeling af mave efterfulgt af maske der forebygger 

strækmærker. Afrens af ansigt, peeling, let massage, maske og cremepleje.  

425 kr.  

   

Hårfjerning med voks (-15% i forbindelse med ansigtsbehandling)  
 

½ ben fra knæ og ned eller lår ………………………………………………………………………………………………… 275 kr.  

1/1 ben …………………………………………………………………………………………………………………………………… 460 kr.  

1/1 + bikinilinje………………………………………………………………………………………………………………………… 550 kr.  

Bikinilinje eller armhuler………………………………………………………………………………………………………..… 175 kr. 

Overlæbe eller hage……………………………………………………………………………………………………………..…. 125 kr.  

Overlæbe og hage……………………………………………………………………………………………………………….…… 175 kr.  

Ansigt og hals………………………………………………………………………………………………………………………….. 250 kr.  

Ryg eller bryst………………………………………………………………………………………………………………….………. 350 kr. 

Næsehår………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..95 kr.  

  

Bryn/vipper (-15% i forbindelse med ansigtsbehandling)  

 

Retning af bryn………………………………………………………………………………………………………. 125 kr.  
Retning og farvning af bryn…………………………………………………………………………………………………….. 215 kr. 

Retning af bryn og farvning af vipper………………………………………………………………………….…………… 215 kr.  

Farvning af vipper eller bryn……………………………………………………………………………………………………. 125 kr.  

Farvning af bryn og farvning af vipper……………………………………………………………………………………… 215 kr.  

Farvning af bryn og vipper inkl. retning af bryn……………………………………………………………………….. 289 kr.  



  

Lashlift(vippebuk) /eyelash extensions  

 

Eyelash-extensions med enkelte hår………………………………………………………………………………….……. 650 kr.  

Lashlift/vippebuk…………………………………………………………………………………………………………….………. 395 kr.  

Lashlift/vippebuk inkl. farvning af vipper.………………………………………………………………………………… 495 kr. 

Lashlift/vippebuk inkl. farvning af vipper og retning af bryn……………………………………………………. 575 kr.  

Lashlift/vippebuk inkl. farvning af vipper og bryn inkl. retning af bryn…………………………………….. 625 kr.  
  

Manicure/pedicure/gellak  

 

Manicure eller pedicure UDEN lak eller paraffin (45-60 min)…………………………………………………… 350 kr.  

Manicure med paraffin eller lak………………………………………………………………………………………………. 450 kr. 

Pedicure med paraffin eller lak……………………………………………………………………………………………….. 450 kr.  

Paraffinbehandling UDEN anden behandling…………………………………………………………………………… 150 kr.  

Lakering af håndnegle UDEN anden behandling………………………..(+ 50 kr. ved fransk lakering)… 200 kr.  

Lakering af fodnegle UDEN anden behandling…………………………………………………………………………. 150 kr.  

Gellack……………………………………………………………………………….…………..(+ 50 kr. ved fransk gellak) 350 kr. 

Gellack inkl. manicure……………………………………………………………………………………………………………….625 kr. 

Aftagning af gellack i forbindelse med nyt………………….……………………………………………………………….75 kr.  

Aftagning af gellack UDEN nyt gellak……………………………………………………………………………………….. 185 kr.  

  

Franske fusser med gelé  

 

Fransk kant med gelé på føddernes negle. Meget holdbart resultat i 4-8 uger. Skal ikke fyldes op.  

Franske fusser UDEN pedicure…………….. …………………………………………………………………………………. 375 kr. 

Franske fusser inkl. pedicure……………….. …………………………………………………………………………………. 625 kr.  

  

Makeup  
  

Konfirmationsmakeup…….. ……………………………………………………………………………………………………... 200 kr.  

Dag eller festmakeup……….……………………………………………………………………………………………………… 400 kr. 

Brudemakeup inkl. prøvemakeup og Askepotampul….……………………………………………………………. 800 kr.  

  

Til bruden  

 

En uges tid før dit bryllup gives en basis ansigtsbehandling med henblik på at give ansigtet vitalitet, næring 

og fugt. Bryn og vipper bliver farvet, og brynene rettes i facon. Du får en prøve makeup og håndparaffin, og 

på selve dagen makeup med Askepot ampul, som får makeuppen til at holde hele natten.   

1889 kr.  


