ANSIGTSBEHANDLINGER
Enkelte behandlinger bør ikke udføres i forbindelse
med graviditet, amning, medicin eller hudsygdomme.

SKINCARE LYSTERAPI ANTI AGE
.................................................. 945,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling, ansigtshuden plejes med ampul og special maske i kombination
med lysterapi efter hudtype. Afslappende skuldre og nakke massage samt afsluttende dagcreme og øjenpleje.

PRISLISTE

ANALYSE.................................... 295,00 kr.
Ideel til anbefaling af produkter til hjemmebrug.
Inklusiv i alle ansigtsbehandlinger, såfremt huden
ønskes vurderet uden behandling, bør du vælge
”analyse.”

ACNE, MEDEX PURUS ACNE METODEN
HUDPLEJE & SPECIALBEHANDLINGER
.................................................. 605,00 kr.

TEENAGE.................................... 375,00 kr.
(Unge op til 18 år.) Hudanalyse, afrens, skånsom
peeling, evt. fjernelse af urenheder, maske og
dagcreme efter hudtype.
BASIS......................................... 495,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling efter hudtype, fjernelse
af urenheder, maske samt dagcreme efter hudtype.
LUKSUS......................................600,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling efter hudtype,
fjernelse af urenheder, ansigts- skuldre/ nakke
massage. Ansigtsmaske, afsluttende dagcreme.

Hudanalyse, afrens, (alt efter hudens tilstand-)
manuel dybderens, serum og gele anvendes for
mere dybdegående behandling inkl ansigtsmaske. I denne behandling er fokus på at hjælpe
huden til at genvinde styrke til at stabilisere en
ellers stresset hudtilstand. anbefales ved acne,
uren, følsom problematisk hud.
FRAGILE SENSITIV...................... 675,00 kr
Hudanalyse, afrens, evt peeling (hvis huden tillader.) Crememaske til genopbygning af sart hud.
Afsluttende creme pleje efter hudens tilstand. Inkl
ansigtsmassage og special pleje. Vi anvender
cremer uden parfume, special produkter til sart
hud.

FRUGTSYRE BASIS/ REPAIR*
.............................. 605,00 kr. / *705,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling. Ansigtshuden behandles mere dybdegående med Medex populære AHA frugtsyre, efterfulgt af creme pleje efter
hudtype træt/mat hud. REPAIR* træt, mat, arret
hud, forstørret porer. Inkl special pleje heraf ampul/ serum.

SPECIAL+...............................Fra 695,00 kr.
Book denne behandling ved tvivl om behandlingstype. Vi anbefaler især denne som første
gangs behandling.
Hudanalyse, afrens, herefter skræddersyes behandlingen nøjagtigt ud fra hudens behov og
mangler. Alle behandlingsmetoder vil efter professionel vejledning kunne anvendes ud fra din
ANSIGTSPLEJE • STRESSET HUD • AKNE/PROBLEMHUD • ANTI-AGE BEHANDLING • AHA FRUGTSYRE
hudtilstand såvel specielle fokus-områder. AnSPECIALBEHANDLINGER
• FODBEHANDLING • MANICURE • VELVÆREMASSAGE • VOKSBEHANDLING
DIAMANT
BASIS/ REPAIR*
sigtshuden
der trænger til det helt store boost
BRYN
• MAKEUP
• ALT TIL BRUDEN
.............................. 605,00
kr. &
/ VIPPER
*705,00
kr.
hvor mere dybdegående og resultat orienteret
Hudanalyse, afrens, ansigtshuden slibes let
hudpleje er i fokus.
med diamant slibehoved efter hudens tilstand.
Inkl ansigtsmaske, afsluttende dagcreme. Tør,
MODELLING MASK..................... 895,00 kr.
træt, forsømt. (Anbefales ikke i sommerhalvåret.)
Hudanalyse og afrens efter hudtype. Ansigtshuden
REPAIR* + ar dannelser, forstørret porer. Denne
boostes med speciel modelling mask efterfulgt af et
inklusiv special pleje efter hud tilstand.
skræddersyet behandlingsforløb. Masken er elastisk/
bøjelig og køler fantastisk behageligt på huden. Ideel
DIAMANT ANTI AGE..................... 845,00 kr.
før/ efter behandlingsforløb. Fugtgivende, forfriskenHudanalyse, afrens, ansigtshuden slibes med
de anti age maske. Tilbydes hele året rundt. Særligt
et større udvalg af de effektive og skånsomme
god til tør, træt, mat eller aldrende hud.
diamant slibehoveder. Dybdegående resultat
orienteret behandling. Inkl. Anti age fugt boost,
ROYAL...................................... 1345,00 kr.
ansigts og hals- maske. Afsluttende dagcreme
(Hals, dekollete inklusiv) Hudanalyse, afrens,
og øjencreme. Mimiske linjer, grove porer, træt
ansigtshuden slibes let med diamant slibehoved
og forsømt hud.
efter hudtype, special ampul, serum og maske an(Anbefales ikke i sommerhalvåret.)
vendes for mere dybdegående pleje af huden. Vi
anvender lysterapi for at stimulere huden. Skuldre
SKINCARE LYSTERAPI BASIS/ REPAIR*
og nakke massage efterfulgt af afsluttende am.............................. 605,00 kr. / *705,00 kr.
pul- og creme.
Hudanalyse, afrens, peeling efter hudtype,
crememaske kombineret med lysterapi efter hudtype. Afsluttende cremepleje efter hudtype. * repair er inklusiv ampul pleje og særlig velegnet til
mere dybdegående pleje af sart, træt/ mat hud.

TILLÆGSBEHANDLINGER
Hals/Hals og dekollete............. Fra 150,00
Eyeliftbehandling .......................... 250,00
Læbebehandling............................ 175,00
Eyelift- og læbebehandling ............. 325,00
Lysterapi ................................. Fra 150,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

KURFORLØB (gælder alle ansigtsbehandlinger fra 600,00 kr. det fulde beløb betales straks
hvorved rabat opnåes.)
3 TURS KORT....................... SPAR 150,00 kr.

BRYN OG VIPPER

MANICURE

MANICURE BASIS..................... 280,00 kr.
Negle files i facon og klargøres. Neglebånd
ordnes. Inkl fugtgivende creme.

PRISLISTE

RET bryn....................................... 145,00 kr.
RET/FARVNING bryn..................... 195,00 kr.
FARVNING vipper......................... 170,00 kr.
RET/FARVNING bryn og vipper .....275,00 kr.

MANICURE LUKSUS.................... 495,00 kr.
Negle files i facon og klargøres. Neglebånd
ordnes. Inkl peeling af hænder, efterfulgt af fugtgivende creme. Inkl klar transparent lak.

HUDPLEJE & SPECIALBEHANDLINGER

MASSAGE

SKULDRE OG NAKKE..ca. 10 min. 225,00 kr.
Velvære olie-massage af skuldre og nakke.
RYG............................ ca. 25 min. 325,00 kr.
Velvære olie-massage af skuldre, nakke, ryg og
lænd.
ANSIGT/RYG................. 40 min. 545,00 kr.
Velvære olie-massage til ømme ansigtsmuskler
og træt ryg.
RYGBEHANDLING....ca. 45 min. 645,00 kr.
Inkl massage. Afrens, peeling og creme maske
efter hudtype. Ideel før/ efter sommer halvår.

SHELLAC, LANGTIDSHOLDBAR NEGLELAK
SHELLAC ALM LAKERING...............350,00 kr.
Alm farve efter valg. (Spar 85,00 kr. i forbindelse med manicure fratrækkes ved kassen.)
SHELLAC AFTAGNING I FORBINDELSE
MED- / UDEN BEHANDLING*
.....................................75,00 / 175,00 kr.*

ÅBNINGSTIDER
Mandag..................................10.00 - 15.00
Tirsdag....................................10.00 - 15.00
Onsdag................................... 11.00 - 17.30
Torsdag...................................10.00 - 14.00
Fredag..................................... 10.00 - 17.30

VOKSBEHANDLINGER

VENLIG OPLYSNING Afbudspolitik
Overlæbe...................................... 145,00 kr.
Da vi er afhængig af vore kunders booking (og
Overlæbe og hage......................... 225,00 kr.
ikke ved sene afbud har mulighed for at booke
Hals........................................ fra 195,00 kr.
anden kunde). Ser vi os derfor nødsaget til at
1/2 ben....................................... 305,00 kr.
kræve 50% af behandlingens pris. Dog miniANSIGTSPLEJE
• STRESSET HUD • AKNE/PROBLEMHUD
• ANTI-AGE BEHANDLING • AHA FRUGTSYRE
1/1
ben.......................................
495,00 kr.
mum 100 kr. - Ved afbud meldt senere end 24
SPECIALBEHANDLINGER
• FODBEHANDLING
MANICURE • VELVÆREMASSAGE • VOKSBEHANDLING
1/1 ben inkl bikini.........................
625,00•kr.
timer før behandlingens start.
BRYN & VIPPER • MAKEUP
• ALT TIL BRUDEN
Bikini linje.....................................205,00
kr.
Tanga........................................... 275,00 kr.
Armhuler.................................. fra 215,00 kr.
Arme....................................... fra 250,00 kr.
Book tid online på
Ryg/m skulder............ 360,00 kr. / 385,00 kr.
www.mariabansov.dk

FODBEHANDLINGER

PEDICURE................................... 345,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes
og negle files til. Inkl fodmassage.
FODBEHANDLING BASIS
................................................... 475,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes
og negle files til. Hård hud fjernes med skalpel/
eller slibekapsel. Inkl. fodmassage.
FODBEHANDLING LUKSUS
................................................... 575,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes og
neglene files til. Hård hud fjernes med skalpel/
eller slibekapsel. Fødderne peeles og behandles
med fugtgivende maske. Inkl let fodmassage.
ALM LAKERING.........................200,00 kr.
(Kun i forbindelse med fodbehandling)

eller på telefon 86262603

Vi glæder os til at byde dig
velkommen i klinikken.

