
    OM BEAUTY DELUXE  
 

Beauty Deluxe er et professionelt Medex Institut indrettet i hyggelige og 

afslappede omgivelser. Tina Bach åbnede Beauty Deluxe 2 april 2008 

med behandling i Medex hud- og kropsplejeprodukter samt salg af 

produkterne. Hos Beauty Deluxe bliver der ført journal over alle kunder, 

og jeg giver altid en grundig vejledning i hjemmepleje tilpasset den 

enkeltes personlige behov. 

MEDEX er en komplet serie af biomedicinske hud- og kropspleje- 

produkter, der udelukkende anvendes og forhandles af anerkendte og 

specialuddannede hudterapeuter, hvilket sikrer, at du som kunde altid 

er i trygge og professionelle hænder. Produkterne udvikles i MEDEX 

Bio Science Cosmetics egne laboratorier og af egne forskere. Medex 

produkter er unikke, og uanset hudtype og formål finder man altid et 

produkt tilpasset det individuelle behov. 

Trænger du til at blive forkælet? Det bliver du hos Beauty Deluxe.  Få 

mulighed for at glemme hverdagens stress og jag og slap af i 

professionelle hænder. Det er dig, som er i centrum, fra du kommer til 

du går. 

Jeg glæder mig til at se dig! 

 
Venligst Tina Bach 

Lægeeksamineret kosmetolog 

EKSKLUSIV 

HUD - OG KROPSPLEJE 
- for hende og ham

 

   
Læs mere om produkterne på www.medex.dk 

 

    SÆRLIGE ARRANGEMENTER  
 

Jeg kommer gerne ud både i og uden for åbningstiden til polterabend, 

pigeaften med vejledning i hudpleje og/eller make-up eller andre 

særlige arrangementer. 

 

- ring eller skriv og hør nærmere om mulighederne! 

 
    ÅBNINGSTIDER  

Mandag ........................................................................14.30 -22.00 

Tirsdag………………..........................08.30-11.00 og 15.00-22-00 

   Onsdag……………………………………………………08.30-11.00 

Torsdag…………………………………08.30-11.00 og 15.30-17.00  

Fredag………………………………………………….....14.30-17.30 

Lørdag ........................................................................ efter aftale 

Eventuel øvrig åbningstid efter nærmere aftale. 
Husk at du kan onlinebooke på www.beautydeluxe.dk 

eller ringe på telefon 75 65 65 95. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kom i professionelle hænder 
- og giv den du holder af et flot gavekort fra Beauty Deluxe! 

 
 
 

Beauty Deluxe 
 

MEDEX INSTITUT 

v/ Tina Bach, lægeeksamineret kosmetolog 

Præstehøj 48 • 8751 Gedved • Tlf. 75 65 65 95 
 

Onlinebooking: 
www.beautydeluxe.dk 

http://www.medex.dk/
http://www.beautydeluxe.dk/
http://www.beautydeluxe.dk/


Behandlinger og priser 
  ANSIGTSBEHANDLINGER  OG DYBDERENS  

  Basis ansigtsbehandling 

Hudanalyse, rens, peeling, fjernelse af urenheder, 

massage, maske, cremepleje og vejledning ................... ….kr. 550,- 

Gentleman ansigtsbehandling 

Hudanalyse, rens, peeling, fjernelse af urenheder, 

massage, maske, cremepleje og vejledning ................... ….kr. 550,- 
 

Quick Diamantpeeling (30 min.)  

Rensning af huden, peeling, diamantpeeling, ampul,  

serum og cremepleje..…………………………………….…….kr. 350,- 

Diamantpeeling i forbindelse med enhver  

ansigtsbehandling (10-15 min)…………………………………kr. 149,- 
 

AHA Frugtsyrebehandling 

Intensiv behandling der formindsker rynker, ar, pigment- 

forandringer og akne. Forbedrer fugtbalancen og  

modarbejder huden ældningsprocesser………………….......kr. 625,- 

Toscana Thermo Masque 

En behandling hvor man blandt andet bruger en speciel 

mineralmaske, der øger blodcirkulationen og derfor skaber 

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

Anbefales til den ’trætte’ og modne hudtype ..................... …kr. 625,- 
 

Masque Membraneux - Kollagen E maske 

En behandling, som skaber elasticitet og fasthed. Vi arbej- 

der med vitamin E, som blandt andet går ind og beskytter 

ansigtshuden mod skadelige  

UV-stråler…………………………………………………………kr.625,- 

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……………………………………………………. ………kr. 625,- 

Venezia Modelling Mask - Relax Quintenstein Aromatic       

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 ....................................................... ….kr. 695,- 
 

  Medex Vulcan Treatment - Få vækket din hud til live.  

Baseret  på aktive ingredienser som frugtsyre, hyaluron, collagen  
og vitamin A, C og E. 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.....................................kr. 800,- 
 

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 intensivfugtgivende……...........................kr. 800,- 
 

 

Purus Acne Metoden - Aknebeh./teenagebeh./dybderens  
   45 min (primær teenage) ............................................... ….kr. 325,- 

80 min............................................................................ ….kr. 450,- 

 

  BRYN / VIPPER   (-15% ifm. ansigtsbeh.)     

Retning af bryn med pincet og/eller voks ..................... ……..kr. 125,- 

Retning og farvning af bryn .......................................... ….....kr. 215,- 

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

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

Farvning af bryn og vipper………………………………………kr. 215,- 

Farvning af bryn og vipper + retning af bryn………………….kr. 289,- 
 

  LASHLIFT(vippebuk) / EYELASH EXTENSIONS     
 

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

   Lashlift/vippebuk………………………………………...………kr. 395,- 

   Lashlift/vippebuk + farvning af vipper…………………………kr. 495,- 

   Lashlift/vippebuk + farvning af vipper og retning af bryn.......kr. 575,- 

   Lashlift/vippebuk + farvning af vipper/bryn+retning af bryn...kr. 625,- 
 

   KROPSBEHANDLINGER  

Kropsmassage - myosesmeltende 

Virker beroligende på spændte muskler, øger blodgennem- 

strømningen, lymfecirkulationen og forbedrer elasticiteten 

i huden, hvilket giver en flottere overflade. 

Rygmassage, 20 min. ...................................................... ….kr. 225,- 

Kropsmassage, 45. min. .................................................. ….kr. 450,- 

Kosmetisk Spa-rygmassage inkl. peeling, aromatisk 

maske og cremepleje ...................................................... ….kr. 425,- 
 

Dybderens af ryg 

Afrens, peeling, fjernelse af urenheder, maske og  

cremepleje…………………………………………………………kr.325,- 

Panniculose/Cellulite behandling - effektiv mod 

appelsinhud inkl. bindevævsmassage 

1 behandling .................................................................... ….kr. 300,- 

10 behandlinger ............................................................... ....kr.2500,- 

   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 ................................................................. ….kr. 425,- 

 
  HÅRFJERNING M. VOKS (-15% ifm.ansigtsbeh.)  

 

1/2 ben fra knæ og ned eller lår ....................................... ....kr.    275,- 
1/1 ben ............................................................................ …kr.  460,- 

1/1 ben + bikinilinje. ........................................................ …kr.  550,- 

Bikinilinje eller armhuler .............................................. ……. kr.  175,- 

Overlæbe eller hage ........................................................ …kr.  125,- 

Overlæbe og hage ........................................................... …kr.  175,- 

Ansigt og hals .................................................................. …kr.  250,- 
Ryg eller bryst .................................................................. …kr.  350,- 
Næsehår………………………………………………………….kr.         95,- 

  
  

 

 

  MANICURE / PEDICURE  
 
  Manicure/pedicure UDEN lak/paraffin (45-60 min)........ kr. 350,- 

 
Manicure med paraffin 

Neglene files i facon, neglebånd ordnes, peeling, 

håndmassage og paraffin…………………………………....kr. 450,- 

 
Manicure med lak 

Neglene files i facon, neglebånd ordnes, peeling, 

Håndmassage og lak ................................................... …kr. 450,- 

 
Pedicure med paraffin 

Aromatisk fodbad, neglene files i facon, neglebånd 

ordnes, hård hud files, massage, peeling og paraffin ...... …kr. 450,- 

 
Pedicure med lak 

Aromatisk fodbad, neglene files i facon, neglebånd 

ordnes, hård hud files, peeling, massage og lak ............….kr. 450,- 

 
Paraffinbehandling til hænder eller fødder 

Uden anden behandling ............................................... ….kr. 150,- 

 
Lakering af håndnegle 

Uden anden behandling ( + 50 kr. ved fransk lakering ) .. .....kr. 200,- 

 

Lakering af tånegle 

Uden anden behandling………………………………………kr. 150,- 

 

Gellak (+ 50 kr. ved fransk gellak )………………………….kr. 350,- 

 

Gellak + manicure…….………………………………………kr. 625,- 

 

Aftagning af gellak i fbm. nyt gellak……………………….....kr.  75,- 

 

Aftagning af gellak uden nyt gellak……………………….....kr. 185,- 
 
 
 

  FRANSKE FUSSER  

Fransk kant med gelé på føddernes negle (franske fusser). 

Meget holdbart resultat i 4-8 uger. 

 
Franske fusser ............................................................. ….kr. 375,- 

Franske fusser + pedicure ........................................... ….kr. 625,- 
 

 

  MAKEUP  
 
  Konfirmationsmakeup…………………………………….......kr. 200,- 

  Dag  eller festmakeup .................................................. ….kr. 400,- 

  Brude make-up + prøve make-up og Askepot-ampul ........... ….kr. 800,- 
 

 

  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 make-up og håndparaffin og på selve 

dagen make-up med Askepot-ampul ........................... …kr.1889,- 


