ANSIGTSBEHANDLINGER
Hudanalyse (30 min.)				
Basis ansigtsbehandling (60 min.)		
Aroma massage - optimal velvære (60 min.)
Aromaplastie (90 min.)				
Aroma expert (90 min.)				
Aroma Express - frokostpeeling (30 min.)
Teenagebehandling (45 min.)			
Dybderens (60 min.)				
Dybderens ryg (60 min.)				
Decléor herre (60 min.)
Priori frugtsyrebehandling (60 min.)

kr. 150,00
kr. 470,00
kr. 470,00
kr. 550,00
kr. 650,00
kr. 350,00
kr. 400,00
kr. 500,00
kr. 550,00
kr. 500,00
kr. 540,00

B RY N & V I P P E R
Farve af vipper og retning af bryn		
Farve af vipper og bryn inkl. retning af bryn
Farve af vipper og bryn inkl. retning af bryn

kr. 200,00
kr. 220,00
kr. 180,00

(ifm. ansigtsbehandling)

Farve vipper						
Farve bryn inkl. retning				

kr. 120,00
kr. 170,00

Ret af bryn med pincet eller voks		
Ret af bryn med pincet eller voks		

kr. 110,00
kr. 90,00

(ifm. ansigtsbehandling)

Lash Lift				
Lash Lift inkl. farve af vipper

kr. 350,00
kr. 425,00

PERMANENT MAKEUP
3D hårstrå/ombre bryn			

SHELLAC & GELENEGLE
kr. 1.400,00

(1. behandling)

3D hårstrå/ombre bryn			

kr. 1.000,00

(2. behandling)

Lipgloss/læber				

kr. 1.200,00

(1.behandling)

Lipgloss/læber				

kr. 1.000,00

(2.behandling)

Eyeliner

kr. 1.000,00

Forlængelse med fransk kant (140 min.)
Forlængelse med shellac (120 min.)
Tillæg neglebider (30 min.)
Rettelse ved knæk af negl ifm. behandling
Rettelse ved knæk af negl
Shellac på hænder eller fødder (30 min.)
Fransk shellac på hænder eller fødder (30 min.)
Aftagning af shellac (30 min.)

kr. 530,00
kr. 500,00
kr. 80,00
kr. 50,00
kr. 80,00
kr. 310,00
kr. 350,00
kr. 115,00

(1. behandling)

Eyeliner

kr.

500,00

kr.

500,00

(2. behandling)

Bryn, læber, eyeliner
(3.behandling - hvis nødvendigt indenfor 3 mdr.)

Genopfriskning af bryn/læber/eyeliner

kr. 1.200,00

(Efter 12 mdr.)

F O R S TÆ R K N I N G A F E G N E N E G L E
Forstærkning med shellac (60 min.)
Forstærkning med fransk kant (60 min.)

kr. 340,00
kr. 370,00

MAKEUP
Dag makeup					
Aften makeup				
Makeup vejledning (60 min.)		
Brude makeup
Nordisk makeup inkl. prøve		
Mellemøstisk makeup inkl. prøve

kr.1. 210,00
kr.1. 350,00
kr.1. 350,00

kr. 550,00
kr. 1.000,00

OPFYLDNING AF GELENEGLE
Gammel produkt files af inden nyt påføres (max 4 uger)
Opfyldning inkl. shellac (105 min.)
kr. 400,00
Opfyldning inkl. fransk shellac (140 min.)
kr. 410,00
Aftagning af gelenegle (60 min.)
kr. 280,00

MANICURE & PEDICURE
Quick manicure inkl. lak (30 min.)
Lille manicure eksl. lak (30 min.)
Spa manicure inkl. lak (75 min.)
Pedicure eksl. lak (35 min.)
Spa pedicure inkl. lak (75 min.)
Callus peel behandling (60 min.)
Tillæg shellac (30 min.)
Tillæg fransk shellac (30 min.)
Tillæg lak (20 min.)
Fjernelse af lak

kr. 200,00
kr. 245,00
kr. 385,00
kr. 325,00
kr. 450,00
kr. 375,00
kr. 150,00
kr. 165,00
kr. 50,00
kr. 30,00

VOKSBEHANDLINGR
1/2 ben
1/2 ben inkl. bikini
1/1 ben
1/1 ben inkl. bikini
Bikinilinje
Armhule
Hage eller overlæbe
Hage og overlæbe
Ansigtet
Arme
Brasiliansk/Hollywood inkl. mellem baller
Ryg eller bryst

kr. 270,00
kr. 330,00
kr. 360,00
kr. 440,00
kr. 160,00
kr. 130,00
kr. 90,00
kr. 145,00
kr. 240,00
kr. 230,00
kr. 410,00
kr. 325,00

ST RU E RV E J 1 3A
7500 HOLSTEBRO
+45 2481 8153
INFO@MAHABEAUTYCLINIQUE.DK

