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behandlinger
luksus ansigtsbehandling       

også velegnet til mænd. Grundig afrensning, peeling, damp, 

herefter dybderens, beroligende ansigtsmassage, maske 

og afsluttende med plejende creme.     450,00 

frugtsyre behandling

Ole Henriksens frugtsyre behandling, med afsluttende 

plejende creme. Velegnet til både kvinder og mænd.

1 behandling 375,00

6 behandlinger  1.800,00

farvning og formning 

farvning af vipper og bryn     100,00

farvning af vipper og bryn + formning af bryn    195,00

formning af bryn 95,00

formning af bryn + farvning 150,00

manicure

med massage og lak eller olie     250,00

 

spa-pedicure

med fodbad, peeling, frugtsyre til hård hud, massage efter -

fulgt af afkølende maske og speciel fodcreme   450,00

incl. fransk negleforstærkning i gele   595,00

hårfjerning m/voks

det anbefales, at der bruges kropspeeling, på ben, arme 

og ryg, 1 uge inden voksbehandling

ben inkl. bikinilinie     350,00

ben fra knæ og ned      175,00

bikinilinie     100,00

arme     200,00

under arme     75,00

overlæbe         50,00

ryg     250,00

”anti-stress” rygmassage    

reducerer stress og muskelspændinger 125,00

behandlinger



behandlinger

luksus-pakke 1

luksus ansigtsbehandling, 

farvning af vipper og bryn 

incl. retning.

550,00

luksus-pakke 2
luksus ansigtsbehandling, 

og ”anti-stress” rygmassage

550,00

BRUDE PAKKE 

– ring og hør 

nærmere

rygbehandling 

grunding afrensning af ryggen, fjerner overskydende talg 

og urenheder, fulgt af en peeling, damp, dybderens, ”Anti-

stress” rygmassage, og en maske. 400,00

kunstige negle

gele fransk     549,00

opfyldning fransk     400,00

negleforstærkning i gele     400,00

similisten pr stk.     10,00

fi l specielt til gelenegle     50,00

overlak specielt til gelenegle     80,00

MD-FORMULATIONS

– AHA frugtsyrebehandling

det eneste serum på markedet med videnskabelige 

dokumenterede resultater. Effektivt mod rynker, acne, 

solskader, ar, tør hud, strækmærker, pigmentforandringer.

anbefales som kur.

1 behandling  395,00

6 behandlinger 1.995,00



Også salg af Ole Henriksen, md formulations og Nu Skin produkter.
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