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...eller én du holder af

Hud- og fodplejeklinik 

v/Maria Hoelgaard

Jens Holdgårdsvej 52
7430 Ikast

Tidsbestilling
Tlf. 20 25 26 66

AFBUD skal ske senest dagen før!
Ved udeblivelse uden afbud opkræves behandlingsprisen

www.marias-hudpleje.dk

Forkæl dig selv...



Voksbehandlinger
Underben          kr. 300,-
Hele benet          kr. 450,-  
Bikinisnit          kr. 150,-
Brazil          kr. 350,-
Armhuler          kr. 150,-
Hel ryg          kr. 300,-
Overlæbe          kr. 125,-

Bryn og vipper
Form- og retning af bryn m. voks  kr. 125,-
Farvning af bryn kr. 125,-
Farvning af vipper           kr. 125,-
Form, farve- og retning 
af både bryn og vipper          kr. 250,-
Eyelash Extension           kr. 500,-
Der ydes ingen garanti 

Permanent make-up

Fremhæv dine allerbedste træk og slip for at 
spekulere på at skulle tegne bryn, øjne eller 
læber op hver eneste dag! Her er løsningen 
der ikke løber eller smitter af i regnvejr eller 
på stranden. 
Øverste eyeliner kr. 2500,-
Nederste eyeliner  kr. 2500,-
Øverste og nederste eyeliner kr. 4000,-
Læbekontur ”lipliner” kr. 5000,-
Optegning af eksisterende bryn kr. 2500,-
Genetablering af helt nyt bryn kr. 4500,-

Make-up til
fest, bryllup, foto, date
Proffesionel Make-up, tag dig ud fra din 
allerbedste side med mineralsk make-up.

kr. 400,-

Ansigtsbehandlinger 

Teenage Young Skin
Målrettet pleje af den problematiske teenage 
hud. Grundig dybderesning, samt vejledning i, 
hvordan du opnår en sund hudtilstand og får det 
allerbedste ud af din hud. kr. 350,-

Klassisk  ansigtsbehandling
Hudanalyse, afrensning, eksfolierende enzym 
peeling med damp. Dybderens, ansigtsmassage, 
maske og dagcreme.   kr. 600,-

NIMUE Bio Complex
frugtsyre behandling
En virkelig effektiv og mærkbar behandling, der 
gør en markant forskel i din huds sundhedstil-
stand. Hudanalyse, afrensning, eksfolierende 
enzym peeling med damp, dybde rens. Frugtsyre 
komplex, maske, afsluttende dagcreme og SPF 
beskyttelse. kr. 600,-

PH Formula Resurfacing 
behandling
Med den nyeste teknologi indefor Skin resurfacing, 
vil du opleve din hud som født på ny. Indivi-
duelt program og level niveau sammensættes. 
Hudanalyse,S.P/C.R Complex, afrensning , Maske, 
Dagcreme og afsluttende SPF. kr. 600,-

Deluxe Special

Forkælelse fra top til tå!
Lækker fodbehandling
Luksus ansigtsbehandling
Form, farve- og retning af både bryn og vipper. 

kr. 975,-

Hænder

Paraffin indpakning 
kr. 150,-

Lakering
CND Shellac kr. 300,-
CND Vinylux kr. 250,-

Fødder
Fodbehandling bestående af fodbad, fjernelse af 
hård hud og ligtorne, neglepleje og 
afsluttende crememassage kr. 340,-

Udebehandling
Fodbehandling i eget hjem,
incl. transport kr. 360,-

Massage
Rygmassage  kr. 350,-

Helkropsmassage  kr. 500,-
 

Spray Tan
Over- eller underkrop kr. 175,-
Hele kroppen incl. ansigt kr. 250,-

Alle priser er gældende fra 1/5 2015

AFBUD skal ske senest dagen før!
Ved udeblivelse uden afbud opkræves behandlingsprisen


