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Melatogenine – en anti-rynke behandling. 
En anti-age behandling som arbejder på rynker og linier. 
Under behandlingen arbejdes der med en rynkepen der stimulerer og aktiverer blodcirkulationen . Til alle der 
ønsker at forebygge og forbedre synlige alderstegn. 
 
Defi Lift – opstrammende. 
Opstrammende ansigtsbehandling til slap hud. 
Arbejder for at gøre huden glattere og minimere tydelige rynker og linier. Resultatet ses øjeblikkeligt: ansigtets 
kontur er opstrammet og huden er blevet mere fyldig. 
 
Peeling Expert – ny hud. 
En skræddersyet peeling af dit ansigt og dine hænder for at genskabe ny hud. En behandling som arbejder med 
både kemisk og mekanisk peeling af huden. Perfekt til pigment forandringer, ar, uren samt fedtet hud. Anbefales 
som kurbehandling. 
 
Strategie Jeunesse – ultimativ fugt til din hud. 
Anti-age behandling som er baseret på frysetørret collagen er den bedste behandling der findes, hvis du ønsker 
at gennemfugte din hud. Huden efterlades gennemfugtet og tydelig opstrammet. 
 
Therapie Marine – giver vitalitet og energi til træt hud. 
En luksuriøs behandling der tilbyder huden ”alt godt fra havet”. Produkterne er rige på havalger og marine 
stoffer, der let optages af huden. Therapie Marine kan anbefales til alle hudtyper men er primært til unge 
mennesker. 
 
Filmo – beroliger din hud. 
En behandling til den sensitive, sarte, røde og irriterede hud. Algemaske med naturlige planteudtræk vil 
øjeblikkeligt berolige, afstresse, blødgøre og dulme de ubalancer, som den sarte og reaktive hud ofte lider 
under. Ideel til Rosacea. 
 
Mateliance – SOS behandling til din hud. 
En effektiv behandling til fedtet/blank problem hud. Behandlingen virker effektivt rensende, astringerende og 
klarende på huden. Produkterne er beriget med ingredienser, der effektivt hæmmer hudens talg producerende 
enzym. Resultatet er en hud som er ren, mat og flot. 

Gavekort:Gavekort:Gavekort:Gavekort:    

Du kan købe et gavekort 

til behandlinger og/eller 

produkter.  

Et gavekort er en dejlig 

gave til forkælelse, 

afslapning og velvære i 

en ofte travl hverdag. 

 

 

 
Komplet ansigtsbehandling: kr. 475,- 
Der kan vælges mellem følgende specialbehandlinger.: 

 

Åbningstider:Åbningstider:Åbningstider:Åbningstider:    

Man., tirs. og onsdag, kl. 10.00 - 18.00 

Samt efter aftale. 

Forkæl dig selv med en skøn ansigtsbehandling og gør din hud forårsklar. 
 

Kurforløb bestående af 3 ens behandlinger: kr. 1.300,- 
 


