EN VERDEN AF SKØNHED

PRISLISTE

Vi lbyder ansigts- og kropsbehandlinger l kvinder og mænd, der
nyder at forkæle sig selv. I vores salon, på Taastrup Hovedgade,
har vi uden tvivl en behandling, der passer l netop dine behov.
Vores mange behandlinger og priser ﬁnder du i denne brochure.
Kan du ikke ﬁnde den helt rig ge behandling, så kontakt os for at
høre hvad vi kan lbyde – Vi har erfaring med en del ﬂere behandlinger, end du ﬁnder her i brochuren.

Følg os på de sociale medier
hvor vi løbende poster små skøn hud ps og mange spændende konkurrencer

U D TA L E L S E R
fra Husets primær kunder gennem årene
“I mere end 15 år har jeg været kunde i House of Beauty - en meget lfreds kunde!
Min hud er lys og sart skandinavisk med alle udfordringerne med år dernes ski en: sol, vind og vejr.
Jeg får den bedste vejledning i valg af produkter og behandlinger i House of Beauty, så min hud al d
er velplejet og i bedst mulig balance.
Gennem årene er an age også blevet et element i min daglige hudpleje, og her er House of Beauty
hele den a jour med de nyeste produkter og behandlinger.
Hos House of Beauty er der en behagelig, venlig og kompetent stemning, så man al d glæder sig l et besøg.”

Birgit Ilkjær-Jordan

“Mine besøg hos House of Beauty er en pause fra en ellers travl hverdag.
Igennem de sidste 20 år har jeg jævnligt fået diverse forskellige behandlinger.
Jeg møder al d smilende, profesionelle piger - service og kvalitet er helt i top.”

Brit Markussen

“Trænger din hud l en dejlig ansigtbehandling vil jeg gerne anbefale House of Beauty.
Jeg er kommet her i rig g mange år og kan kun sige, at jeg føler mig sikker på at de
behandlinger de dyg ge og kompetente behandlere foreslår l min hud
er de rig ge. Også vejledningen i brug af produkter er i top. Det er utrolig
vig gt at man passer sin hud; vi bliver jo alle ældre og vil helst ikke have en kedelig hud.
Jeg er så glad for at jeg har passet min hud. Jeg er nu 70 år og har stadig en ﬁn glat hud. ”

Je e Kirkegaard

pH Formular
Kontrolleret skin resurfacing med pHformula pHformula er det første pharma-cosmeceu cal behandlingssystem, som er resultatet af en innova v alliance
mellem cosmeceu cals og medicinske recepter.
Behandlinger og produkter er baseret på teknologien bag ”regenera v medicin”; processen hvor beskadigede celler
ersta es af nye eller huden s muleres l at reparere sig selv. pHformula henvender sig specielt l klienter,
der ønsker eﬀek ve og ufarlige alterna ver l kirurgiske indgreb.
Skin resurfacing betyder genopbygning/genopre else af hudens øverste lag; epidermis og dermis.
Kombina onen af alpha keto, alpha hydroxy, alpha beta samt polyhydroxy acids er helt unik.
PH-DVC Kompleks er et yderst avanceret "leveringssystem", der transporterer syre, vitaminer, an oxidanter
samt an -inﬂammatoriske ingredienser sikkert og kontrolleret ned i huden. & skaber fantas ske resultater.
Analysen giver en god forståelse for din hud, behov og sensi vitet.
En lunch me peel der eksfolierer grundig sam dig forbedrer den hudens gennemtrængelighed og
modtagelighed for Phformular Syre.

S P / Avanceret Hudanalyse - Konsulta ons behandling (20 min)

Analysen giver en god forståelse for din hud, behov og sensi vitet.
En lunch me peel der eksfolierer grundig sam dig forbedrer den hudens gennemtrængelighed og
modtagelighed for Phformular Syre.
Beslu er du dig for et behandlings forløb (6 behandlinger & produkter),
er denne konsulta ons behandling gra s..

Pris

395,-

Beslu er du dig for et behandlings forløb (6 behandlinger & produkter), er denne konsulta ons behandling gra s.

Natural
Sun &
environmental
inﬂuense

Stress

Tillæg LED & UV lys behandling (15 min)

145,150.-

Hals & Decollete Behandling (30 min)

450,1215,2430,-

Elizabeth Arden PRO er en ny genera on af cosmeceu cal. Denne banebrydende hudplejeserie er baseret på kliniske studier
TM
og ﬁlosoﬁen bag Skin Health & Beauty Pyramid . Tanken bag Elizabeth Arden PRO er at lbyde enkle, eﬀek ve hudplejeru ner
og løsninger l forskellige hud lstande med udgangspunkt i pyramiden. Denne pyramide forenkler valget af produkter, så vi med
et minimum af tre produkter kan pleje og ændre huden op malt. Med rens, serum og dagcreme opfylder vi pyramidens strategi,
og deraf opnår vi resultater. Serien kan anvendes uanset hudens lstand og alder. Elizabeth Arden PRO lbyder også eﬀek ve
og luksuriøse behandlinger l både ansigt og krop. Elizabeth Arden PRO er enkel hudpleje med resultater, der taler for sig selv!
Se bare her! Resultater vil al d variere per person.

The Power-Packed Lunch me Peel
En introduk onspeeling, der hjælper l at balancere huden
og give synlige resultater. Udviklet for at eksfoliere, fugte
og jævne hudtonen. Denne hur ge peelingbehandling er
fuld pakket med hudforbedrende eﬀekter!
Varighed ca. 30 min.

The Power-Prescrip on Facial Peel
En fugtgivende peelingbehandling, som giver resultater udover
det sædvanlige. Denne intensive ansigtsbehandling giver umiddelbare og synlige hudbalancerede eﬀeekter, målre et mod
dehydreret hud, ujævn hudtone og kombineret hud. De e er
den ul ma ve løsning for synligt gla ere hud - en fornyelseskur
l ansigtet! Samt skulder - nakke massage. Varighed ca. 60 min.

Luxury Skin Health Facial
En behandling med «wow-faktor»! Denne mul funk onellle
ansigts- behandling giver synlige resultater - huden bliver mere
klar med forbedret elas citet, tekstur og tone. Denne luksuriøse
behandling giver an age-fordele og reducere synligt ﬁne linjier
sam dig med, at give en klar hudtone. Slap af og fortab dig i en
væld af massage og unikke, innova nve hudplejefordele, der vil
e erlade din hud mere stårelende, udhvilet og ungdommelig.
Varighed ca 75 min.

Pris:
30% pensling
Klippekort på 3 behandlinger
Klippekort på 6 behandlinger
30% pensling incl. hals/decollete
Klippekort på 3 behandlinger
Klippekort på 6 behandlinger

495,1340,2475,595,1610,2975,-

Pris:
Power Facial incl. hals/decollete

795,-

Klippekort på 3 behandlinger

2140,-

Klippekort på 6 behandlinger

3820,-

Pris:
Luxury Skin Health Facial
Klippekort på 3 behandlinger
Klippekort på 6 behandlinger

795,2140,3820,-

Dybderens som llæg
Øjenmaske som llæg
Tillæg LED og UV lys behandling (15 min)

145,200,150,-

Retning og farv af bryn/vip i forbindelse
med ansigtsbehandling

195,-

PRO Luxery Skin Health Facial anbefales som den perfekte valg som gavekort køb.

DU LAC
Du´lac er udviklet på baggrund af forskning med elektrolyse siden 1962
af den Interna onale anerkendte Johanna Lack, som bl.a. har undervist
for Inner London Educa on Authority. Systemet er udbredt i hele Europa
samt Amerika, og har været brugt i mere end 25 år i Danmark

Du`lac behandlinger

Pris:

Du`lac behandlingen arbejder på:

Behandlingen er eﬀek v, og allerede e er første behandling

Karsprængninger

vil der ses en tydelig reduk on af problemet i det

•

Fibromer

ønskede område.

•

Spidernævus

•

Angium

•

Skintraks

•

Leverple er

•

Milier

•

Pr behandling
Klippekort på 3 behandlinger
Klippekort på 6 behandlinger

645,1500,2700,-

Der dannes en lille skorpe e er din behandling. Det er utrolig vig gt, at denne skorpe får lov l at sidde så længe som muigt,
og mindst syv dage, helst

dage og gerne mere ( så længe huden har brug for det l ophelingen). jo længre skorpen sidder,

jo smukkere resultat. Generalt skal du undgå at:
• Peele din hud før skorpen selv falder af
• Undgå sol de næste 30 dage e er behandlingen
Ved hver behandling skal der bruges 1 stk. Heal up ampul l hjemmepleje l 156 kr.
Ved første behandling anbefaldes det at købe en Rose Defence creme l brug hjemme de første 14 dage e er behandlingen
l 600 kr. for at opnå det ul ma ve resultat

Rynkereduc on

Du´lac Epilering

Release peeling påføres på det ønskede område der skal

Epilering - permanent hår erning (enkelte stride hår)
også med Du`lac - maskinen.

behandles, dere er arbejder vi med Du`lac - maskinen.

Pr behandling
Klippekort på 3 behandlinger

845,2100,-

5 min
10 min
15 min
20 min

165,265,395,495,-

Release Peeling
Vejen l smuk, glat og hår fri hud
Behandling l:

Release Peeling er husets speciale klinisk peeling, som

Mildning af rynker og furer

•
•

Reducerer overﬂadehinden og døde hudceller

•

Mindskelse af ar og store porer

•

Pigmen orandringer

•
•

Tør hud
Fjernelse af uønsket hårvækst (de ﬁne hår)

Ansigt
Ansigt, hals & Decollete

545,845,-

kun udføres hos professionelle.
E er Release Peeling, vil din hud være gla ere og se mere frisk og ensartet ud. Release Peeling reducerer eﬀek vt hudens
overﬂadehinde og mængden af døde hudceller, og huden har derfor brug for hvile. Vent derfor 5 dage med at peele det
behandlede område.
Huden vil især optage mere creme end den plejer, de første 3-5 dage e er behandlingen. Det er derfor vig gt, at du smører
godt med Rose Defence cremen i minimum 7 dage e er behandlingen.
Til behandlingen andbefales Rose Defence cremen l opheling og bedste resultat, pris 600,- .
Behandlingsinterval l hud: 1 gang ugentligt, alt e er hudens lstand. Jo tæ ere behandlingerne kan ligge, jo hur gere
opnås det ﬂo e resultat. Når resultatet er opnået, er det bedste vedligeholdelsesinterval 1 gang om måneden.

INTRODUKTIONS BEHANDLING
Introduk ons Behandling - 60 min

CARITA QUICK FIX
795,-

Den ul ma ve fug ghedsbehandling som kombinere
resultater med luksus og velvære. Huden renses godt,
tørhedslinjier reduceres, og gløden kommer lbage.
Afrensning, hudanalyse, renovateur peeling, maske,
øjencreme, serum og creme. Vi afslu er med at skræddersy
og vejlede dig i et carita program med CLINIC LIFT EXPERT
apparatet, lpasset din hudtype.
Special maske som llæg
Øjenmaske som llæg
Carita introduk ons behandling
med hals/decollete massage

250,250,995,-

CARITA QUICK FIX med højteknologiske apparat
Carita – Genesis of Youth(An age)
Carita- Ideal Hydra on(fugt)
Carita-Ideal Purity(Urenheder)

1195,-

Oplev en 75 min resltatorienteret behandling, hvori vi vil
introducere dig for Caritas CINETIC LIFT EXPERT apparat,
og arbejde med apparatet og det program som kan gøre en
posi v forskel på det problemområde DU har fokus på.
Fx Genesis of Youth(An age)
Afrensning, revanoteur peeling, Cine c li expert apparat
for at skabe li l den an age kunde, afslu ende produkter.
Special maske som llæg
Øjenmaske som llæg

250,200,-

Caritas fulde behandling i det højteknologiske CINETIC LIFT EXPERT apparat. Behandlings d 2,5 me.
Oplev en luksus behandling som giver en fuldkommen ” Bliv Ny” oplevelse
I behandlingen indgår
Afrensning, velkomst massage, Revenator peeling, eksklusive carita koncentrater, dybderensende apparat, Led og uv lys behandling,
maske, synlig li med apparat som arbejder på linjier og rynker, og virker an age på ansigtsmuskulaturen.
Program 1 IDEAL HYDRATION/IDEAL PURITY
Program 2 GENESIS OF YOUTH
Program 3 TRIO OF GOLD

Ved køb af kur på 3 behandlinger gives rabat på 10%

2200,2500,2700,-

Thalgo’s behandlinger og produkter er højkoncentrerede an oxidanter, vitaminer, sporstoﬀer og mineraler udvundet fra
alger. Thalgo er verdensleder inden for Marine Kosme k og gennem Thalgos behandlinger og produkter kan alle aldre, samt
alle hudtyper behandles. Som noget helt nyt lbyder Thalgo nu M-Ceu c Frugtsyre! M-Ceu c er løsningen l den let triste
teint, l huden som lider af ar e er akne, hyperpigmentering eller er lstoppet/uren etc. Det unikke ved M-Ceu c er, at hu-

den ikke bare peeles, men sam dig udrenses og indsluser vitaliserende og genopbyggende ingredienser fra havet.

THALGO ANSIGTSBEHANDLINGER
Alle Thalgo behandlinger indeholder ﬂg.:
•

Velkomstmassage.

•

Afrensning, varmt oliekompres, skånsom enzympeeling og celle-boostende mist.

•

Skulder-, nakke- og ansigtsmassage, samt håndmassage.

•

Afslu es med creme l ansigt / hals / øjne.

BEROLIGENDE ANSIGTSBEHANDLING

FUGT - TIL DEN TØRRE HUD

Forstærkende og beroligende.
Beroligende specialmaske
Varighed ca. 60 min.
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

655,1760,3140,-

Fugtgivende behandling l alle hudtyper.
Dobbeltmaske som indsluser fugt og ak ve ingredienser
i dybden.
Varighed ca. 60 min.
1 behandling
655,Kur på 3 behandlinger
1760,Kur på 6 behandlinger
3140,-

HYALURONIC ANSIGTSBEHANDLING

COLLAGEN ANSIGTSBEHANDLING
Opfriskende og forbyggende.

S mulering af huden, samt udfyldning af linjer/rynker med

Collagen-koncentrat påføres og collagenmasken med mari-

specialmassage af ansigt i hyaluronsyre. E erfølges af

ne-ekstrakt anvendes. Massage med marinenektar.

intensiv dobbeltmaske med både hyaluronsyre og

S mulering, fornyelse og restrukturering forekommer

frugtsyre.

med forbyggende resultat som følge.

Varighed ca. 75 min.

Varighed ca. 60 min.
1 behandling

655,-

1 behandling

795,-

Kur på 3 behandlinger

1760,-

Kur på 3 behandlinger

2150,-

Kur på 6 behandlinger

3140,-

Kur på 6 behandlinger

3820,-

SILICIUM ANSIGTSBEHANDLING

ULTIMATE EXCEPTION ANSIGTSBEHANDLING

Opstrammende og udgla ende. An age 40+

Virkningsfuld opstrammende behandling.

Via en væv-s mulerende massage påføres hyaluronsyre,

Specialmassage af ansigtet, s mulerer blod- og lymfecirkulaonen og træner de små muskler. Der igennem opnås synlig

alger og mineralet Silicium.
Gageindpakning med opstrammende gipsmaske, samt

opstrammende eﬀekt. Cellulose-masken virker meget

udglatning med collagenmaske.

regenererende og opstrammende.

Varighed ca. 75 min.

Varighed ca. 60-75 min.
Vi anbefaler kur på minimum 3 behandlinger, for bedste
resultat.

1 behandling

795,-

1 behandling

795,-

Kur på 3 behandlinger

2150,-

Kur på 3 behandlinger

2150,-

Kur på 6 behandlinger

3820,-

Kur på 6 behandlinger

3820,-

EYE MASK ØJENBEHANDLING
Speciel behandling af øjenomgivelserne.
Øjenmaskinen masserer blidt øjenomgivelserne, mens øjenmaskens ak ve ingredienser mindsker linjer og rynker.
Virker drænerende, udgla ende og afstressende.
Varighed ca. 30 min.
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Som llæg l anden Thalgo ansigtsbehandling

450,1200,250,-

TILLÆG I FORBINDELSE MED ANSIGTSBEHANDLINGER
Dybderens
Diamant slibning
Tillæg LED & UV lys behandling (15 min)

145,175,175,-

Behandlinger

l mænd

Mandens hud har specielle behov på grund af mange ydre påvirkninger, som f.eks. barbering.
Vi anvender derfor produkter, specielt udviklet l at imødekomme netop disse behov.
Resultatet er behandlinger, som er ekstra ak ve, dybdevirkende, eﬀek ve og med en frisk maskulin du .

Pris

Decléor An Stress ansigtsbehandling
En afslappende behandling, som virker balancerende på mandens hud.
Afrensning af huden, en eﬀek v specialpeeling og en ak v specialmaske.
Skulder- nakke- og ansigtsmassage.
Afslu es med øjen- og dagcreme. Varighed ca. 60 min.

1 behandling
Dybderens llæg
Kur på 3 behandlinger

Pris

Thalgo fugtgivende og regenererende ansigtsbehandling
En afstressende behandling, som virker balancerende på mandens hud.
Afrensning, peeling samt varmt olie kompres. Skulder- nakke- og ansigtsmassage.
Special fugtmaske. Afslu es med øjen- og dagcreme.
Varighed ca. 60 min.

Eﬀek v Dybderens
Hudanalyse, afrens, peeling, dybderens samt maske.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling

1 behandling
Dybderens llæg
Kur på 3 behandlinger

645,145,1740,-

Dybderensende rygbehandling

498,-

Kropsmassage
½ Kropsmassage, varighed 25 min.
1 behandling
1/1 Kropsmassage, varighed 50 min.
1 behandling

645,145,1740,-

Afrens, peeling, dybderens og blødgørende maske.
Afslu es med kropscreme. Varighed ca. 50 min.
1 behandling

525,-

Hot Stone Massage
375,595,-

En lindrende og dybdeafspændende velværemassage, som
udføres med varme lavasten. Varighed 50 min.
1 behandling

750,-

Voks af ryg
Voks af ryg + skulder
Voks af mave og bryst

345,440,480,-

Hår erning med voks
Voks af bryn
Voks af skulder
Voks af mave

150,180,285,-

Fodpleje
Pleje af negle og negleomgivelser. Fjernelse af hård hud.
Varighed ca. 20 min
1 behandling
325,-

Hånd og neglepleje
Pleje af negle og negleomgivelser.
Håndcreme. Varighed 20 min.
1 behandling

295,-

Manicure - Pedicure - Make-up
Manicure
Mini manicure med pleje af negle og negleomgivelser.
Afslu es med negleolie og håndcreme.
Udføres kun uden lak.
Varighed ca. 30 min.
1 behandling

OPI GelColor er en gelebaseret lak der hærder
under LED- lys. Dvs at når du går herfra, er lakken 100%
hærdet. Stor holdbarhed.
295,-

Manicure med pleje af negle og negleomgivelser.
Formning af negle, peeling samt dejlig håndmassage.
Afslu es med negleolie og håndcreme.
Varighed ca. 50 min. 1 behandling

495,-

Tillæg for lakering (du får lakken med hjem)
Tillæg for fransk lak
Tillæg for Gelcolor lak

150,175,150,-

Fjernelse af GelColor lak
I forbindelse med manicure
Sæt l ernelse af Gelcolor hjemme

200,120,80,-

Pedicure
Pedicure med pleje af negle og negleomgivelser, ernelse af
hård hud, peeling samt afslappende fodmassage.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling
525,Tillæg for lakering (du får lakken med hjem)
150,Tillæg for fransk lak
175,Tillæg for Gelcolor lak
150,-

OPI GelColor er en gelebaseret lak, der hærder under
LED- lys. Når du går herfra er lakken 100% hærdet. Stor
holdbarhed.
Fjernelse af GelColor lak
I forbindelse med manicure
Sæt l ernelse af Gelcolor hjemme

200,120,80,-

Make-Up
Dag make-up - founda on, rouge, lipgloss
samt mascara. Varighed 30 min.
295,A en make-up
495,Bryllups make-up inkl. test make-up
795,Make-up vejledning
Få vejledning i din personlige make-up, og lær at lægge den
selv. Varighed ca. 50 min.
525,Vidste du at….
bareMinerals er baseret på 100% rene mineraler, og er den
reneste make-up serie på markedet. Ingen parfume,
konserveringsmiddel eller kuns ge farvestoﬀer.

R

Voksbehandlinger
Vi vokser med speciel patenteret voks, der sammen med brugen af
planteolier le er behandlingsforløbet, og mindsker hudirrita oner.

Hår erning
Voks af ½ ben
Voks af 1/1 ben
Voks af lår
Voks af bikini
Voks af udvidet bikini/ tanga
Voks af ½ ben+ bikini
Voks af 1/1 ben+ bikini
Voks under armene (axil)
Voks af ½ arm
Voks af ½ arm + axil
Voks af hel arm
Voks af hel arm + axil
Voks af skulder

280,445,330,185,260,420,560,180,275,375,440,515,180,-

Vi anbefaler, at hårene er ca. 0,5 cm lange
og at kunden selv trimmer hjemmefra, da
for lange hår vil øge smerten betydeligt.
Vi tager et llæg på kr. 205,- for at trimme,
hvis de e ikke er gjort hjemmefra.

345,440,285,480,165165,215,275,400,150,475,150,350-

Bryn og vipper

In mvoks (kun for kvinder)
Brasiliansk voks
Brasiliansk voks som opfølgning inden
for 4 uger.
Voks af ½ ben+brasil+axil
Voks af 1/1 ben+brasil+axil

Voks af ryg
Voks af ryg + skulder
Voks af mave
Voks af mave+ bryst
Voks af overlæbe
Voks af hage
Voks af overlæbe og hage
Voks af underansigt
Voks af hele ansigtet
Voks af bryn
Voks af hele ansigtet + bryn
Voks af øre/næse
Voks af under ansigtet + hals

550,450,845,1000,-

Retning af bryn

150,-

Farvning af bryn

150,-

Farvning af vipper

150,-

Farvning af bryn og vipper

220,-

Retning og farvning af bryn

220,-

Retning af bryn og farvning af vipper

220,-

Retning og farvning af bryn og vipper

300,-

KLI
KLIPPEKORT, betal for 4 og få
5 behandlinger, spar 20%Retning og farvning af bryn og vipper i
forbindelse med en ansigtsbehandling

1200,-

195,-

Botox Lashli , inkl kera n behandling & Farvning af vipper 795,-

Vi poster løbende nyheder, lbud og info post på vores Facebook og Instagram.
Følg os på de sociale medier og giv os gerne en feedback på din behandling hos os

GREAT SKIN DOESN´T HAPPEN BY CHANCE
IT HAPPENS BY APPOINTMENT

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag l fredag
Lørdag

9.00 - 18.00
8.00 - 15.00

Eller e er aftale
Husk at melde a ud dagen før behandlingen,
hvis du bliver forhindret, ellers koster det ½ pris.
Vi udsteder gavekort på alle behandlinger.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

DU LAC
Release Peeling

Klinikken med 40 års erfaring

Elektro kosme k

House of Beauty Aps. er en moderne skønhedsklinik
i 4 etager. Vi ligger på hovedstrøget i hjertet
af Taastrup.
Vores kosmetologer er alle højt uddannet inden for
deres fag og de e eruddannes løbende. De e sikre,
at vi al d er i stand l at lbyde de bedste behandlinger på markedet.

Vi er en resultat-orienteret klinik med mange års erfaring inden for hud, hudpleje, samt hudproblemer.
Det er denne erfaring der i samspil med et alsidigt
behandlingsudstyr og udsøgte klinikpræparater, gør
os i stand l at rådgive, vejlede og behandle dig frem
l de gode resultater.
Vi glæder os l at forkæle dig.

R

Taastrup Hovedgade 83
2630 Taastrup
Tlf. 43526163
www.houseofbeauty.dk

info@houseo eauty.dk

Find os på Facebook

houseo eauty.dk

houseo eautydk

