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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. 



 

KOSMETIK 
HÆNDER & FØDDER 

Wellnessprogram til hænder og fødder. Med afslapningsgaranti.

MANICURE 
Und dine hænder et afslappende øjeblik og giv dine negle professionel pleje. Denne manicure omfatter peeling med håndbad,  

plejende massage af hænder og arme samt intensiv pleje af neglene. 
Håndpleje ∙ Formning af negle ∙ Peeling ∙ Pleje ∙ *Inkl. massage eller lak 

Varighed: 40/50 minutter 
Pris fra

PEDICURE 
Fødderne fortjener ekstra opmærksomhed. De bærer trods alt på os hele livet igennem. Denne pedicure omfatter grundig fodmassage, peeling og en 

omfattende plejebehandling. 
Fodpleje ∙ Tilretning af tånegle ∙ Peeling ∙ Fodbad ∙ Pleje ∙ *Inkl. massage eller lak 

Varighed: 45/60 minutter 
Pris fra

PEDICURE & LAK 
PEDICURE & NAIL POLISH  

Denne pedicure omfatter grundig fodmassage, peeling og en omfattende plejebehandling, afsluttes med en flot finish af dit farvevalg til neglene. 
Fodpleje ∙ Tilretning af tånegle ∙ Peeling ∙ Fodbad ∙ Pleje ∙  Neglelak ∙ Massage 

Varighed 75 minutter 
Pris fra

40 min *50 min

420,- 525,-

45 min *60 min

475 630,-

735,-

MANICURE & LAK 
MANICURE & NAIL POLISH  

Und dine hænder et afslappende øjeblik og giv dine negle professionel pleje. Denne manicure omfatter peeling med håndbad,  
plejende massage af hænder og arme samt intensiv pleje af neglene. 
Håndpleje ∙ Formning af negle ∙ Peeling ∙ Pleje ∙ Massage & Neglelak 

Varighed: 65 minutter 
Pris fra

630,-



 

KOSMETIK 
MAKEUP 

UNDESTREG DIN PERSONLIGHED………Hvordan vil du virke idag ? 
Med makeup understreger du din personlighed og viser, at du er med på moden. Du kan spille en ny rolle hver dag, hvis du vil. 

Vi hjælper dig.

DAGMAKEUP 
DAY MAKEUP 

Dagmakeup ∙ Let rensning ∙ Makeup iht. kundens ønske. 
Varighed: tid 30 minutter 

Pris fra

AFTENMAKEUP 
EVENING MAKEUP 

Aftenmakeup ∙ Let rensning ∙ Makeup iht. kundens ønske. 
Varighed: 45 minutter 

Pris fra

PERSONLIG MAKEUP VEJLEDNING 
PERSONAL MAKEUP TUTORIAL 

Trin for trin hjælper vi dig med at lægge den perfekte makeup. 
Varighed: 60 minutter 

Pris fra

390,-

585,-

780,-



 

KOSMETIK 
ANSIGT 

ANTI AGE SKØNHEDSBEHANDLINGER 
Huden er konstant udsat for både den naturlige men også den fysiske ældningsproces. 

Her hjælper vi dig med at modvirke collagennedbrydningen og til at binde fugtigheden i huden  
med vores særlige anti aging-behandlinger, der modvirker hudens ældning

DERMOSTHETIQUE DE LUXE 
Enestående kombination af afslapning og luksus.  

Denne anti aging-behandling til krævende hud glatter huden på ansigt, hals og dekolleté vha. bindevævsstyrkende massage. 
En eksklusiv plejeoplevelse som er tildelt European Health & Spa Award 2012 for Best Facial Treatment. 

Ansigt, hals, dekolletté, arme og hænder  
Varighed: 85 minutter 

Pris fra

JAPANSK LIFTING DE LUXE 
Japansk Lifting reducerer rynker, linjer og hævelser i ansigtet. Behandlingen reducerer også misfarvninger og poser under øjnene.  
Den specielle massage med Himalaya-saltkugler sætter gang i blodomløbet og stimulerer kredsløbet i ansigtets muskler og nerver. 

Ansigt, hals, dekolletté 
Varighed: 50 minutter 

Pris fra

DERMOSTHETIQUE FORME ACTIF RENDEZVOUS 
Den fuldendte kombination af afslapning og luksus.  

Celleaktiv, formende og styrkende intensiv kropsmassage inkl. kropspeeling og målrettet behandling af problemzoner på mave, ben, bagdel, bryst og ryg.  
Kropspleje-rendevous styrker bindevævet og glatter hunden, så det både kan ses og føles 

 Mave, ben, bagdel, bryst & ryg  
Varighed: 55 minutter 

Pris fra

1245,-

765,-

835,-



 

KOSMETIK 
ANSIGT 

BEROLIGENDE SKØNHEDSBEHANDLINGER
Føl dig godt tilpas! 

Vores specialbehandlinger beroliger hurtigt og vedvarende rød og irriteret hud, spændingsfølelser og betændelsestilstande.  Huden ånder igennem og slapper af. 
Det ideelle behandlingsinterval er 1 gang pr. måned.

ANSIGTBEHANDLING TIL SENSITIV HUD 
FACIAL SENSITV MASSAGE 

Ansigtsbehandling til huden, der har mistet balancen og derfor er blevet ekstrem sensitiv og intet tåler. 
Her er der fokus på genoprettelsen af hudens mikro-barriere og hydrolipid kappen, så huden igen bliver rolig og velfungerende.  

Varighed: 50 minutter 
Pris fra

ANSIGTBEHANDLING TIL STRESSET HUD 
FACIAL COUPEROSE MASSAGE 

Ansigtsbehandling til modvirkning af rød, irriteret hud, der derfor er stresset & bliver stærkt belastet.  
Varighed:50 minutter 

Pris fra

ANSIGTBEHANDLING INDIVIDUEL 
FACIAL INDIVIDUEL MASSAGE 

Ansigtsbehandling til dig, som ikke helt er sikker på, hvad behovet er, men trænger til at gøre noget godt for dig selv og din hud. 
*Omfatter individuel bedømmelse samt test af hudens behov, og afstemt - rens - peeling - masque - massage - afsluttende serum & pleje efter behovet. 

Varighed: 50/80 minutter 
Pris fra

735,-

735,-

50 min *80 min

735,- 1145,-



 

KOSMETIK 
KROP 

BEROLIGENDE SKØNHEDSBEHANDLINGER
Vores kosmetikbehandlinger fokuserer ikke kun på hudproblemer, men bestræber sig på 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 RYG MASSAGE- 
OIL SPA BACK MASSAGE 

Føl dig helt afslappet. Denne intensive massage løsner muskelspændinger og sender dig på en afslappende rejse.  
Varighed: 25 minutter 

Pris fra

OIL SPA RYG MASSAGE INKL. PEELING- 
OIL MASSGE BACK WITH PEELING 

Føl dig helt afslappet. Denne intensive massage inkl. peeling løsner muskelspændinger og sender dig på en afslappende rejse.  
Varighed: 50 minutter 

Pris fra

OIL SPA HEL KROPS MASSAGE- 
OIL SPA BODY MASSAGE 

Føl dig helt afslappet. Denne intensive massage inkl. peeling løsner muskelspændingerog sender dig på en afslappende rejse. 
Den flydende voks giver en behagelig varme og plejer huden, så den fremstår blød og dejlig. 

Varighed: 80 minutter 
Pris fra

385,-

790,-

1145,-



 

KOSMETIK 
ANSIGT & KROP 

RENSNING & DETOX SKØNHEDSBEHANDLINGER  
Dit ansigt & din krop afspejler din hverdag, miljøpåvirkninger og ernæring. Med vor særlige behandlinger befrier vi ansigt & krop for usunde affaldsstoffer 

ANSIGTS DETOX BEHANDLING  
FACIAL DETOX 

Energimassage der modvirker ophobninger af lymfevæske i ansigt, hals og dekolletté. 
Energimassagen gennemføres med blide rytmiske bevægelser og er meget behagelig samt løsner uskønne vandophobninger som poser under øjnene. Resultatet 

er et strålende udseende og en øget livskvalitet. 
Varighed:  55 minutter 

Pris fra

ANSIGTS RENSEBEHANDLING 
FACIAL CLEANSING  

Ren og forfriskende. En omfattende professionel kosmetikbehandling danner basis for en smuk hud. 
Intensiv pleje, aromaterapi, ansigtsmassage, stimulering af hudens egen udrensning af urenheder, kølende efterbehandling og afslappende energetisk 

massage. 
Varighed:  55 minutter 

Pris fra

HELKROPS DETOX BEHANDLING  
BODY DETOX 

Kosmetisk bodyformning der giver glattere kropskontur. Kropsmassage baseret på lymfedrænage  afgifter og fjerner affaldsstoffer i bindevævet på behagelig 
vis. Resultatet er glattere og stærkere hud, allerede efter første behandling. Behandlingen anbefales også i forbindelse med vandophobning i benene. 

Varighed:  85 minutter 
Pris fra

1245,-

735,-

735,-



KOSMETIK 
ANSIGT & KROP 

WELLNESS PAKKER 1 ELLER 2 PERSONER 
Vores Beauty & Wellness-program giver dig/jer mulighed for at glemme dagens stress og jag og koncentrere dig/jer helt og holdent om dit/jeres eget 

velbefindende. 

TIMEOUT 
Læg dit/jeres helt personlige Beauty & Wellness-program efter dine/jeres ønsker. Hvordan skal din/jeres timeout være?  

Varighed: 4 timer  
Pris fra

SPA OCEAN EXPERIENCE 
Føl dig/jer helt afslappet. Denne intensive massage inkl. peeling løsner muskelspændingerne og sender dig/jer på en afslappende rejse. 

Den flydende voks giver en behagelig varme og plejer huden, så den fremstår blød og dejlig. 
Varighed: 3 timer 

Pris fra

ANSIGT INDIVIDUEL MASSAGE  
 FACIAL INDIVIDUAL 

Ansigtsbehandling til dig/jer som ikke helt er sikker på, hvad behovet er, men trænger til at gøre noget godt for dig/jer selv og din hud. 
Omfatter individuel bedømmelse af hudens behov - rens - peeling - masque - massage - afsluttende serum & pleje afstemt efter behovet. 

Varighed: 50 minutter 
Pris fra

Enkelt Par

2885,- 5270,-

Enkelt Par

2285,- 4070,-

Enkelt Par

735,- 1290,-


