
HAIR DESIGN HÅRDESIGN 
	 	 	 Top 	 Creative	 Director	 4 Week 
	 	 	 Stylist	 Stylist	 Stylist	 Deal 

CUT & RELAX        	 	 715,-	 770,-	 855,-	 -100,- 
Klip, Forkælelseshårvask, Vitaliserende hovedbundsmassage, Let føn 

Behandlingstid ca. 55 minutter


CUT  	 	 	 585,-	 630,-	 - - -	 -100,-                                   
Klip ∙ Forkælelseshårvask ∙ Let føn	 	 	  
Behandlingstid ca. 45 minutter 

KIDS CUT	 	 	 390,-	 420,-	 - - -	 - - - 
Børneklip til of med 9 år 

BEARD GROOMING & SHAVING     	390,-	 420,-	 455,-	 -100,	  
Klip skæg ell. barbering ∙ Sauna Towel ∙ Pleje 

Behandlingstid ca. 30 minutter 

BLOWDRY & STYLING FØN OG OPSÆTNING 

STYLING             	 	 390,-	 420,-	 455,-	 -100,-                                         
Føntørring ∙ Forkælelseshårvask ∙ Individuel formgivning  

Behandlingstid ca. 30 minutter 

EXPRESS DRY*																				 	 	 115,- 
Let føn & form  

BRIDAL HAIR & UP DO	 	 390,-	 420,-	 455,-	 - - -  
Opsætning individuelt til enhver lejlighed  

Ring og få en gratis konsultation hvor vi kan estimer hvor lang tid det vil tage 

Pris beregnes pr. 30 minutter   

COLOUR & CURLS FARVE & KRØLLER 
COLOUR REGROWTH	 	 	 835,-  
Bundfarve med individuel farverådgivning ∙ Blide og holdbare farvninger ∙ Speciel farvetætning  

Behandlingstid ca. 90 minutter       


FULL HEAD COLOUR	 	 	 1025,-                                        
Bundfarve med længdeopfriskning med individuel farverådgivning 

Behandlingstid ca. 90 minutter      


REFLEX	 	 	 Opfrisk	 Top/Sider	 Hele 
Lyse reflekser med  

Folie ell engang hætte 

	 	 	 fra 545,-	 fra 935,-	 fra 1265,- 

CREATIVE COLOUR TECHNIQUE 
Disse behandlinger kræver en samtale med din stylist hvor i sammen snakker om de mange 

mulighederne og finder din helt egen løsning for kreative farvning og derefter en pris.  Ring 

for flere oplysninger 3889 1768                  

Muligheder som bl.a. Balayage ∙ Ombre ∙ Sombre ∙ Babylights ∙ Din egen 
personligt teknik - priserne starter fra 1265,- 

CURLS	 	 	 	 	 	 	  
Permanent ∙ Individuel rådgivning ∙ Blidt og holdbart løft/krøl ∙ Speciel pleje 

	 Kort hår	 	 	 fra 1085,- 
	 Langt hår	 	 	 fra 1745,- 

HAIR TREATMENTS & SCALP CARE HÅRKURE 
& HOVEDBUNDSPLEJE 

INTENSE TREATMENT	 	 	 315,- 
Hårkur med lejende regenerering af hårstrukturen for mere glans og håndterbarhed 

LONG HAIR TREATMENT	 	 385,- 
Hårkur med intensiv pleje til især langt hår for forbedret elasticitet, glans og styrke 

EXPERT TREATMENTS	 	 	 565,- 
Hårkur med opretholder og fornyr den indre hårstruktur for kraftig elasticitet, smidighed og 

maksimal glans   

RELAXATION FOR THE SCALP	 	 195,- 
Specifik lotion til hovedbunden · Afslappende massage i hovedet og nakken  

Behandlingstid ca 15min 

VITALITY FOR THE SCALP	 	 195,- 
Dyb regenerering af hovedbunden · Hoved og nakkemassage 

Behandlingstid ca 15min 

HEAD SKIN SCULPTING AGAINST DANDRUFF	 265,- 
Frigør hovedbunden for skæl 

Behandlingstid ca 20min     

POWER FOR THE SCALP	 	 195,- 
Speciel ampul imod hårtab · Hoved og nakkemassage 

Behandlingstid ca 15min 

HAIR HÅR



EYELASHES		 	 	 215,-                                       
Farvning af øjenvipperne (Metode LA BIOSTHETIQUE)  

Behandlingstid ca. 20 minutter 

BROWS	 	 	 	 165,- 
Nuancering af øjenbryn 

Behandlingstid ca. 15 minutter 

BROWS CORRECTION	 	 	 80,- 
Bryn formning med voks, sukker eller/og pincet 

COMBO BROWS & LASHES 	 	 380,- 
Farvning af øjenvipperne (Metode LA BIOSTHETIQUE) ∙ Nuancering af  

bryn ∙ Retning ∙ Pleje ∙ Øjenringsmuskler massage 

Behandlingstid ca. 30 minutter 

COMBO BROWS & LASHES LUXURY		 470,- 
Farvning af øjenvipperne (Metode LA BIOSTHETIQUE) ∙ Nuancering af  

bryn ∙ Håndmassage i ventertiden ∙ Retning ∙ Pleje ∙ Øjenringsmuskler massage     

Behandlingstid ca. 30 minutter 

EYELIFTING DE LUXE	 	 	 179,- 
Øjen opfriskning og løft med Patch gel liftant ∙ Pleje ∙ Øjenringsmuskler massage 

Behandlingstid ca. 15 minutter 

BEAUTY FACIAL	 	 	 315,- 
Skønhedspleje med cocktail af individuelle ansigtsmasker ∙ Massage ∙ Pleje 

Behandlingstid ca. 25 minutter 

SPA ACTIF OCEAN POWER	 	 275,- 
Rensning ∙ Muddermaske ∙ Massage ∙ Pleje 

Behandlingstid ca. 20 minutter  

SPA FEET OCEAN POWER	 	 265,- 
Fodbad ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter 

SPA HANDS OCEAN POWER	 	 265,- 
Havsaltspeeling ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter 

WARM THERMAL NECK MASSAGE	 	 220,- 
Behandlingstid ca. 10 minutter	 	 	 	  

MANICURE	 	 	 	 315,- 
Håndpleje ∙ Formning af negle ∙ Peeling ∙ Pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 25 minutter  

SPA HANDS OCEAN POWER	 	 265,- 
Håndpleje ∙ Havsaltspeeling ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter


SPA FEET OCEAN POWER	 	 265,- 
Fodbad ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter


DAY MAKEUP	 	 	 390,- 
Dag makeup ∙ Let rensning ∙ Makeup iht. kundens ønske 

Behandlingtid ca. 30 minutter 

TOUCH UP MAKEUP	 	 	 145,- 
Opfriskning af makeup 

Behandlingtid ca. 15 minutter


DROP IN BEAUTY HURTIGE BEHANDLINGER



HANDS & FEET HÆNDER & FØDDER 

MANICURE	 	 	 	 315,- 
Håndpleje ∙ Formning af negle ∙ Peeling ∙ Pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 25 minutter  

SPA HANDS OCEAN POWER	 	 265,- 
Håndpleje ∙ Havsaltspeeling ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter 

PEDICURE EXTENDED	 	 	 735,-                                           
Fodpleje ∙ Tilretning af tånegle ∙ Peeling ∙ Fodbad ∙ Pleje ∙  Neglelak ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 60 minutter  

PEDICURE	 	 	 	 535,-                                           
Fodpleje ∙ Tilretning af tånegle ∙ Peeling ∙ Fodbad ∙ Pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 40 minutter  

SPA FEET OCEAN POWER	 	 265,- 
Fodbad ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 

Behandlingstid ca. 20 minutter 

MAKEUP  

DAY MAKEUP	 	 	 390,- 
Dag makeup ∙ Let rensning ∙ Makeup iht. kundens ønske 

Behandlingtid ca. 30 minutter 

EVENING MAKEUP	 	 	 585,- 
Aften makeup ∙ Let rensning ∙ Makeup iht. kundens ønske 

Behandlingtid ca. 45 minutter 

PERSONAL MAKEUP TUTORIAL	 	 780,- 
Trin for trin hjælper vi dig til at lægge den perfekte makeup 

Behandlingtid ca. 60 minutter 

BODY SUGARING HÅRFJERNING MED SUKKERVOKS  
Rensning af huden, hårfjerning med sukkerpasta, beroligende plejende efterbehandling  

Underben inkl. knæ (30 minutter)		 390,- 
Hele ben (60 minutter)	 	 780,-  
6 week deal	 	 	 -100,- 

Ryg og Skuldre (30 minutter)	 	 390,- 
Bryst (20 minutter)	 	 	 250,- 
Bryst og mave (30 minutter)	 	 350,- 
Nakkehår (10 minutter)	 	 100,- 

Bikini Linje (20-30 minutter)	 	 390,- 
6 week deal	 	 	 -100,- 

Overlæbe (10 minutter)	 	 125,- 
Hage, overlæbe, bryn (20 minutter)	 270,- 
Bryn (10 minutter)	 	 	 125,- 
Bryn med anden behandling 	 	 85,- 

Arme (20-30 minutter)		 	 340,- 
Armhuler (15 minutter)	 	 149,- 
Hænder (15 minutter)		 	 149,- 
Hænder med anden behandling	 	 100,- 

Fuld Krop	 	 	 	 1700,- 

WELLNESS VELVÆRE



ANTI AGING 
Huden udsættes ubønhørligt for naturlige ældningsprocesser.  Du kan hjælpe huden med at 

binde fugtighed og modvirke collagennedbrydningen vha. en særlig anti aging-behandling.  

Den modvirker hudens ældning, der hvor den opstår. 

Dermosthetique Beauty Express Behandling	 395,- 
	 til ansigt  
	 (25 minutter) 
Dermosthetique De Luxe Behadling	 1145,- 
	 til ansigt, hels, bryst, arme og hænder  
	 (80 minutter)	  
Dermosthetique Forme Actif Dekollete	 395,- 
	 til dekolletet - bryst områd  
	 (25 minutter) 
Dermosthetique Forme Actif Rendezvous	 895,- 
	 til mave, ben bagdel, bryst og ryg  
	 (55 minutter) 

REN AFSLAPNING 
Vores kosmetikbehandlinger fokuserer ikke kun på hudproblemer, men orienterer sig imod at 

skabe en wellness-oase, hvor du kan slappe af og tanke ny energi. 

Vi koncentrerer os helt og holdent om dit velvære og hjælper dig med at slappe helt af. 

Oil Spa Massage til Krop 	 	 345,- 
	 (25 minutter) 
Oil Spa Massage til Krop og Sanser Ryg 	 790,- 
	 (55 minutter) 
Oil Spa Massage til helekrop 	 	 1145,- 
	 (80 minutter)	  

BEROLIGENDE 
Føl dig godt tilpas! Vore specialbehandlinger beroliger hurtigt og vedvarende rød og irreieret 

hud, spændingsfølelser og betændelsestilstande.  Huden ånder igennem og slapper af. 

Det ideelle behandlingsinterval er 1 gang pr. måned. 

Dermosthetique Couperose Express	 315,- 
	 til rød, irriteret hud 
	 (25 minutter) 
Relax Behandling til Sensibel Hud		 315,- 
	 til sart hud 
	 25 minutter) 

RENSNING 
Med vore særlige ansigtsbehandlinger koncentrerer vi os helt of holdent om den intensive pleje 

og rensning af huden.  De giver en ny følelse af vitalitet og smidighed i huden.  Tal med os om 

det optimale behandlingsinterval.  Så du føler dig godt tilpas. 

Rensebehandling	 	 	 735,- 
	 til ansigt (55 minutter) 
Cleansing for Men	 	 	 735,- 
	 til ansigt (55 minutter) 

AFGIFTNING 
Din krop spejler din hverdag, miljøpåvirkningerne og ernæringen - og vi modvirker dette.  Med 

vores særlige tilbud befrier vi ansigt og krop for usunde affaldsstoffer.  Denne særlige rensning 

hæver samtidig humøret og sænker vægten. 

Detox Face (55 minutter)	 	 	 735,- 
	 til ansigt 
Dermosthetique Forme-Actif Detox Body (80 minutter)	 1145,- 
	 til kroppen 

FOR MEN 
Hudpleje til mænd, high tech anti-aging, afslappende massager… Fortæl os, hvor meget tid du 

har, så fortæller vi, hvad vi kan gøre for dig så længe! 

Treatment for Hands - Velplejede Hænder	 	 315,- 
	 til hænder (25 minutter) 
Dermosthetique Øjenlifting	 	 	 149,- 
	 til øjnene (10 minutter) 
Boxen Stopp - Hurtig Behandling af Træt Hud	 	 315,- 
	 til ansigt (25 minutter) 
Business Power Behandling 	 	 735,- 
	 til ansigt (50 minutter) 
Clansing for Men	 	 	 735,- 
	 til ansigt (50 minutter) 
Spa-Massager til Ryg (25 minutter)	 345,- 
Spa-Massager til Krop (55 minutter)	 790,- 
Spa-Massage til Krop (80 minutter)	 1145,- 

BEAUTY SPA 
Vore Beauty SPA-programmer giver dig mulighed for at glemme dagens stress og jag og kon-

centrere dig helt og holdent om dit eget velbefindende.  I samarbejde med dig, sammesætter vi 

din helt egen luksus timeout.  Ring for en konsultation 3889 1769 

Min Helt Egen Timeout		 	 fra 3160,- 
	 fra top til tå (4 timer)

COSMETIC KOSMETIKBEHANDLINGER


