PERMANENT MAKEUP

Der skal 2 behandlinger til, før resultatet er som ønsket. Pause mellem 1. og 2. behandling: 4-6 uger.

NY BEHANDLING
Bryn
Narturlige hårstrå, 3D
Ombre brows
Hybrid brows*

1. behandling 2. behandling

3.000
3.000
3.000

*En kombination af hårstrå og soft powder

Eyeliner øvre og nedre
Vippefortætner
Naturlig bredde*

2.000
2.000
2.000

1. behandling 2. behandling

2.500
3.000

*Inkl. vippefortætner

Eyeliner øvre
Shaded el. design liner
Naturlig
Tillæg for ekstra bredde

1.500
2.000

1. behandling 2. behandling

3.000
2.000
500

Læber
1. behandling
Contourless/Ombre/frozen lips 3.500

1.500
1.500

2. behandling

2.000

ÅRLIG TOUCH UP

Gælder for behandlinger fra 8 mdr. til maks. 2 år
efter sidste behandling.

Bryn
Eyeliner
Læber
Touch up (3 år*)
Touch up (4 år*)

1.600
1.600
2.100
2.800
3.800

*Efter sidste behandling
OBS! Er der gået 5 år eller mere siden sidste behandling anses det som en ny behandling.

TOUCH UP (FRA ANDRE KLINIKKER)
Bryn/eyeliner/læber
(med korrigering hvis behov) 3.500
Herefter pr. gang
(inden for 3 mdr.)
1.000

HÅRFJERNING / BODY SUGARING
Overlæbe
Overlæbe, underlæbe, hage
Kinder el. bakkenbarter
Hele ansigt ekskl. bryn
Armhuler
Arme
Bikinikant
Tanga
Brazil inkl. ml. baller hvis ønsket
Quick brazil – inden for 14 dage
Brazil og armhuler
Baller
Knæ og ned inkl. knæ
Lår, for og bag inkl. knæ
Lårets bagside
Knæ og ned inkl. lårets bagside
Hele benet
Hele benet inkl. bikinikant
Hele benet inkl. tanga
Hele benet inkl. brazil
Lænd
½ ryg el. bryst/mave
Ryg el. bryst/mave inkl. skuldre
Næse- el. ørehår

125
185
165
265
195
375
210
275
495
275
625
275
375
375
210
485
645
745
810
995
175
350
495
110

BRYN OG VIPPER

Retning af bryn foregår med voks/sugar, pincet
og klippes til hvis ønsket.

Farve og retning af bryn og vipper
Farve og retning af bryn
Retning af bryn
Farvning af vipper
*Som tillæg til en ansigtsbehandling

LASHLIFT
Inkl. farvning af vipper*
Inkl. farvning af vipper og bryn*
*Inkl. intensiv vippekur

VIGTIGT!
Ved behandling af læber, skal du oplyse, om du har
haft forkølelsessår, har ar eller fået laserbehandling
omkring munden.
Ved behandling af eyeliner, skal du ved brug af vippeserum stoppe 1 mdr. før behandling og først genoptage produktet igen 1 mdr. efter afsluttet behandling.
Alle priser er i DKK og pr. behandling, hvis ikke andet er oplyst.

250*/295
145*/190
125*/150
125*/150

EXUVIANCE HUDPLEJE
Evigt Smuk Deluxe
ansigtsbehandling (105 min.)

RETINOLBEHANDLING

1.195

Afrens, hudanalyse, anti-age booster, frugtsyrepeeling, dybderens, massage af hovedbund, ansigt, hals, skuldre og decollté, øjenmaske, speciel
sheetmaske, farve og retning af bryn og vipper,
håndmaske inkl. let håndmassage og afsluttende
cremer

Just Relax ansigtsbehandling (60 min.)

745

Afrens, hudanalyse, booster, frugtsyrepeeling,
massage af hovedbund, ansigt, hals, skuldre og decollté, øjenmaske, speciel sheetmaske, håndmaske
inkl. let håndmassage og afsluttende cremer

Classic ansigtsbehandling (60 min.)

595

Afrens, hudanalyse, booster efter behov, frugtsyrepeeling, dybderens eller massage af hovedbund, ansigt, hals, skuldre og decollté, maske efter
behov og afsluttende cremer

Skin Boost ansigtsbehandling (45 min.)

Afrens, hudanalyse, booster efter behov, frugtsyrepeeling, maske efter behov og afsluttende
cremer

495

Tillæg til ansigtsbehandling
Decollté behandling

165

Intensiv øjenmaske
Speciel sheetmaske
Ekstra massage (15 min.)
Ekstra dybderens (15 min.)

59
95
110
110

Booster efter behov, frugtsyre peeling, maske og
afsluttende cremer

Højeffektiv retinolbaseret peeling – hudpleje på et
højere niveau

Walk in Radiance A-vitamin peel
995
Walk in Radiance A-vitamin peel
(kurforløb: 3 behandlinger)
2.500
Radiance Intensive fugtboost-behandling* 450
*For at sikre, at huden regenerer som ønsket anbefales en intensiv fugtboost-behandling en uge efter
behandlingen. Et alternativ til denne behandling,
er Exuviances intensive fugtmaske, som kan købes
i klinikken.

BIONEEDLING

En kosmetisk og IKKE-kirurgisk behandling til
behandling og forbedring ar, strækmærker, rynker,
pigmentforandringer og generel forbedring af
hudens tilstand og udseende

Full face
Full face
(kurforløb: 4 behandlinger)
Full face inkl. hals og decollté
Full face inkl. hals og decollté
(kurforløb: 4 behandlinger)
Full face light
Delbehandling - mund/øjne/pande
Strækmærker - pris efter aftale af område

1.600
5.600
2.000
7.200
1.100
900

565
685

AFBUD SENEST 24 TIMER INDEN BEHANDLING!
PERMANENT MAKEUP:
Ved for sent afbud opkræves et gebyr på DKK 500.
ØVRIGE BEHANDLINGER
Ved for sent afbud opkræves et gebyr svarende til halv pris på den afmeldte behandling.
Ved udeblivelse fra behandling uden afbud pålægges et gebyr på DKK 500
ved efterfølgende behandling.
Alle priser er i DKK og pr. behandling, hvis ikke andet er oplyst.

