
 

Prisliste 

DROP-IN BEAUTY 
ØJNE & SMÅ SKØNHEDS BEHANDLINGER 

BEHANDLINGER UDEN NØDVENDIG TIDSBESTILLING 
Alle hverdage i tidsrummet 9 - 16



 

THE CULTURE 
DET VI STÅR FOR 

Vores salon skal være et sted, hvor du føler dig godt tilpas og kan slappe af - et sted, hvor du kan slippe hverdagen og lade din skønhed udfolde sig. 
Hos os er du og dine ønsker i fokus, her hos kan du være dig selv og tanke ny energi.

Creative Stylist 
Linda Eriksson 

Director 
Flemming Horsner

Beauty Stylist 
Caroline Horsner

Junior  
Stephanie Nielsen

Stylist 
Josefine Mølgaard

GRØN TANKEGANG 
Grøn tankegang betyder for os, at vi konstant arbejder på at begrænse og nedbringe CO2-fodaftryk, vi som salon afsætter på miljøet, derfor vælger vi altid den 

grønneste løsning, lige fra rengøring til  
materialer og selvfølgelig alt, hvad vi tilbyder af kaffe mm. og måtte bruge af produkter til vores kunder 

PRIS POLITIK 
DYR eller BILLIG?  Vi tilbyder fire pris niveau. Du vælger selv, om det skal være Creative Stylist eller Junior. Alle er på et fagligt højt niveau, det er erfaringen der 

er til forskel.  
Hos os giver vi dig mulighed for at vælge din stylist, ved vores prissystem der bygger på erfaring og kunnen.  

Men uanset hvem du vælger, giver vi dig sikkerhed for en fag person på et meget højt niveau.  
DENNE PRISLISTE ER VEJLEDENDE, VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYK FEJL 

TEAM 

SOCIAL ANSVAR 
Vi tager medansvar for at uddanne dygtige unge.  

Ved at tage ansvar for at uddanne nye frisører håber vi også på, at vi fremover lettere kan skaffe den rette uddannede arbejdskraft. 
Uddannelse af dygtige assistenter til faget er vigtigt for os.  

Vores elever arbejder altid side om side med uddannede assistenter med den 4-årige frisøruddannelse, før du bliver sendt ud ad døren, har en uddannet 
assistent sikret sig, at din klipning, farvning eller permanent er helt, som den skal være.  

Det er vores garanti for, at du får hvad du betaler for, men også at de frisører vi uddanner, lærer alt det de skal og arbejder under ordnede løn- og 
arbejdsforhold. 



 

DROP-IN BEAUTY 
ØJNE 

BEHANDLINGER UDEN NØDVENDIG TIDSBESTILLING 
Alle hverdage i tidsrummet 9 - 16

VIPPER 
EYELASHES 

Farvning af øjenvipperne (Metode LA BIOSTHETIQUE)  
Varighed 20 minutter 

Pris fra

BRYN 
BROWS 

Nuancering af øjenbryn 
Varighed 15 minutter 

Pris fra

RETNING AF BRYN 
BROW CORRECTION 

Formning af bryn med voks, sukker eller/og pincet 
Varighed 10 minutter 

Pris fra

BRYN & VIPPER 
COMBO BROWS & EYELASHES 

Farvning af øjenvipperne (Metode LA BIOSTHETIQUE) 
Nuancering af bryn ∙ Retning ∙ Pleje ∙ Øjenringsmuskler massage 

Varighed 30 minutter 
Pris fra

LUKSUS ØJENPLEJE 
EYE LIFTING DE LUXE 

Opfriskning og løft af øjnene 
Instant Lifting Eye Patch ∙ Øjenpleje ∙ Øjenringsmuskel-massage 

Varighed 15 minutter 
Pris fra

165,- 215,-

80,-

380,-

179,-



DROP-IN BEAUTY 
SMÅ SKØNHEDS BEHANDLINGER  
BEHANDLINGER UDEN NØDVENDIG TIDSBESTILLING 

Alle hverdage i tidsrummet 9 - 16

LILLE ANSIGTSBEHANDLING 
SMALL FACIAL 

Skønhedspleje med rensning ∙ peeling ∙ frit valg mellem en cocktail af individuelle ansigtsmasker  ∙ Massage ∙ Pleje 
Varighed 25 minutter 

Pris fra

SPA AKTIV ANSIGTBEHANDLING 
SPA ACTIF FACIAL  

Rensning ∙ Muddermaske ∙ Massage ∙ Pleje 
Varighed 20 minutter 

Pris fra

 SPA AKTIV FØDDER 
SPA ACTIF FEET 

Fodbad ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 
Varighed 20 minutter 

Pris fra

SPA AKTIV HÆNDER 
SPA ACTIF HANDS 

Havsaltspeeling ∙ Opstrammende pleje ∙ Massage 
Varighed 20 minutter 

Pris fra

SPA AKTIV PAKKE 
SPA ACTIF COMBO 

Den lille “aha”-oplevelse, hvor ansigt, hænder og fødder bliver forkælet, alt imens du læner dig tilbage og nyder 1 times luksus 
Opstrammende pleje ∙ Massage 

Varighed 60 minutter 
Pris fra

345,-

285,-

295,-

285,-

655,-


