Prisliste

Elizabeth Arden PRO er en ny generation af cosmeceutical. Denne banebrydende hudplejeserie er baseret på kliniske
studier og filosofien bag Skin Health & Beauty Pyramid™. Tanken bag Elizabeth Arden PRO er at tilbyde enkle, effektive
hudplejerutiner og løsninger til forskellige hudtilstande med udgangspunkt i pyramiden. Denne pyramide forenkler
valget af produkter, så vi med et minimum af tre produkter kan pleje og ændre huden optimalt. Med rens, serum og
dagcreme opfylder vi pyramidens strategi, og deraf opnår vi resultater. Serien kan anvendes uanset hudens tilstand og
alder. Elizabeth Arden PRO tilbyder også effektive og luksuriøse behandlinger til både ansigt og krop. Elizabeth Arden PRO
er enkel hudpleje med resultater, der taler for sig selv! Se bare her! Resultater vil altid variere per person.

Sandra udtaler:
“Super behandlinger og utrolig flotte resultater efter allerede kun 2 enkelte
behandlinger. Der kan tydeligt ses forskel, og jeg fortsætter hundrede
procent ved dig og dine behandlinger samt produkter. Det kan klart
anbefales til alle jer derude, med enten uren hud eller som bare vil forkæles.
Tusinde tak! Det har hjulpet mig vildt godt og jeg er blevet en helt ny pige!”
Sandra har bl.a. brugt Gentle Facial Cleanser, Perfection Facial Serum, TAP 50
samt Hydration Peel Pads.

Jasmin udtaler:
“Nu har jeg brugt Elizabeth Arden PRO’s produkter i ca. 2 måneder og jeg
kan allerede se en kæmpe forskel.
Det er de eneste produkter jeg har prøvet, der rent faktisk virkede mod uren
hud. Min hud er blevet meget renere og jeg vil helt klart anbefale
Elizabeth Arden PRO-produkterne til enhver med uren hud.”
Jasmin er kun 14 år og har bl.a. brugt Gentel Facial Cleanser, Perfection
Facial Serum samt Barrier Repair Complex.

The Power-Packed Lunchtime Peel
En introduktionspeeling, der hjælper til at balancere huden og
give synlige resultater. Udviklet for at eksfoliere, fugte og jævne
hudtonen. Denne hurtige peelingbehandling er fuld pakket med
hudforbedrende effekter! Varighed ca. 30 min.

Pris
30% pensling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger
30% pensling incl. hals/décolleté
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

The Power Prescription Facial Peel
En fugtgivende peelingbehandling, som giver resultater udover
det sædvanlige. Denne intensive ansigtsbehandling giver umiddelbare og synlige hudbalancerende effekter, målrettet mod
dehydreret hud, ujævn hudtone og kombineret hud. Dette er den
ultimative løsning for synligt glattere hud – en fornyelseskur til
ansigtet! Samt skulder- nakke massage. Varighed ca. 60 min

Pris
Power Facial
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

645,1740,3225,-

Power Facial incl. hals/décolleté
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

645,1740,3225,-

Luxury Skin Facial
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

795,2140,3820,-

The Prescription Facial
Denne målrettede, hudforstærkende ansigtsbehandling kombinerer en afslappende ansigtsmassage med en fugtgivende
maske, der også opstrammer og eksfolierer huden. Dette er en
eksfolierende behandling uden kemisk peeling, og er en ideel introduktion til Elizabeth Arden PRO’s peel pads. Varighed ca. 50 min.

Pris

Luxury Skin Health Facial
En behandling med “wow-faktor”! Denne multifunktionelle ansigtsbehandling giver synlige resultater - huden bliver mere klar med
forbedret elasticitet, tekstur og tone. Denne luksuriøse behandling
giver antiage-fordele og reducerer synligt fine linjer samtidig med,
at give en klar hudtone. Slap af og fortab dig i et væld af massage og
unikke, innovative hudplejefordele, der vil efterlade din hud mere
strålende, udhvilet og ungdommelig. Varighed ca. 75 min.

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

Pris

Thalgo’s behandlinger og produkter er højkoncentrerede antioxidanter, vitaminer, sporstoffer og mineraler udvundet fra
alger. Thalgo er verdensleder inden for Marine Kosmetik og gennem Thalgos behandlinger og produkter kan alle aldre,
samt alle hudtyper behandles. Som noget helt nyt tilbyder Thalgo nu M-Ceutic Frugtsyre! M-Ceutic er løsningen til den let
triste teint, til huden som lider af ar efter akne, hyperpigmentering eller er tilstoppet/uren etc. Det unikke ved M-Ceutic er,
at huden ikke bare peeles, men samtidig udrenses og indsluser vitaliserende og genopbyggende ingredienser fra havet.

Thalgo Ansigtsbehandlinger
Thalgo Illuminating Radience behandling
Nærende og aktiverende behandling til den triste og kedelige hud.
Afrens, mekanisk og enzymatisk peeling, celleboostende mist, dobbeltmaske, oxygenkoncentrat samt afsluttende creme. Varighed ca. 30 min.

1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

495,1330,2375,-

1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

645,1740,3095,-

Thalgo Purete Marine ansigtsbehandling
Behandling til den kombinerede og fedtede hud.
Afrens med Marine Mousse, mekanisk og enzymatisk peeling, celleboostende mist, aktivt koncentrat, massage, dobbeltmaske med aktive
ingredienser og afsluttende creme.
Varighed ca. 60 min.

Thalgo Source Marine ansigtsbehandling
Fugtgivende behandling til alle hudtyper.
Velkomstmassage.
Afrensning, varmt oliekompres, mekanisk og enzymatisk peeling,
celleboostende mist.
Skulder-, nakke- og ansigtsmassage, dobbeltmaske som indsluser fugt og
aktive ingredienser i dybden samt håndmassage.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

645,1740,3095,-

Thalgo Sensitiv ansigtsbehandling
Forstærkende og beroligende.
Velkomstmassage.
Afrensning, varmt oliekompres, skånsom enzympeeling og
celle-boostende mist.
Skulder-, nakke- og ansigtsmassage, beroligende specialmaske
samt håndmassage.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Thalgo ansigtsbehandling til tør hud
Nærende og genopbyggende.
Velkomstmassage.
Afrensning, varmt oliekompres, peeling med jojoba og
celle-boostende mist.
Nærende massage af skulder, nakke og ansigt i ren shea-smør.
Dobbeltmaske med indslusning af aktive og nærende ingredienser, samt
håndmassage. Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Collagen ansigtsbehandling
Opfriskende og udglattende anti-age behandling.
God til kvinden over 25 år.
Velkomstmassage.
Afrensning, peeling, varmt oliekompres og celle-boostende mist.
Collagen-koncentrat påføres og collagenmasken med marine-ekstrakt
anvendes. Massage med marinenektar af skulder, nakke og ansigt.
Stimulering, fornyelse og restrukturering forekommer med udglattende
resultat som følge. Håndmassage.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60 min.

645,1740,3095,-

645,1740,3095,-

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

645,1740,3095,-

Hyaluronic ansigtsbehandling
Velkomstmassage.
Afrensning, peeling, varmt oliekompres og celle-boostende mist.
Stimulering af huden, samt udfyldning af linjer/rynker med specialmassage
af ansigt i hyaluronsyre.
Efterfølges af intensiv dobbeltmaske med både hyaluronsyre og frugtsyre.
Håndmassage.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 75 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Silicium ansigtsbehandling
Opstrammende og udglattende. Anti age 40+
Velkomstmassage.
Afrensning, peeling, varmt oliekompres og celle-boostende mist.
Via en væv-stimulerende massage påføres hyaluronsyre, alger og
mineralet Silicium.
Gageindpakning med opstrammende gipsmaske, samt udglatning med
collagenmaske. Håndmassage.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 75 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Thalgo Eye Mask øjenbehandling
Speciel behandling af øjenomgivelserne.
Øjenmaskinen masserer blidt øjenomgivelserne,
mens øjenmaskens aktive ingredienser mindsker
linjer og rynker.
Virker drænerende, udglattende og afstressende.
Varighed ca. 30 min.

795,2150,3820,-

795,2150,3820,-

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Denne specielle øjenbehandling kan
købes som tillæg til anden ansigtsbehandling for 250,-

450,1200,-

Ultimate Exception ansigtsbehandling

Pris

Virkningsfuld opstrammende behandling.
Velkomstmassage.
Afrensning, speciel krystal-peeling, varmt oliekompres og
celle-boostende mist.
Specialmassage af ansigtet, stimulerer blod- og lymfecirkulationen og
træner de små muskler. Der igennem opnås synlig opstrammende effekt.
Cellulose-masken virker meget regenererende og opstrammende.
Håndmassage. Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60-75 min.

Dybderens af uren hud
Hudanalyse, afrens, peeling, dybderens, samt maske.
Dagcreme. Varighed ca. 50 min.
1 behandling
Kur på 3 behandlinger

Teenage behandling
Dybderens til unge under 16 år.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling

Tillæg i forbindelse med ansigtsbehandlinger
Dybderens
Diamant slibning

Pris
495,1340,-

Pris

400,-

130,175,-

Vi anbefaler kur på minimum 3 behandlinger,
for bedste resultat.
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

795,2150,3820,-

I Decléors ansigtsbehandlinger bruges 100 % rene plantearomatiske specialprodukter. Produkterne er meget aktive og
dybdevirkende. Vi bruger Decléor’s dybdevirkende aromessencer
og balmer i alle Decléor-behandlinger.

Decleor ansigtsbehandlinger

Essentiel – alle hudtyper
Pureness – kombineret, fedtet og uren hud
Nutrition – tør hud
Harmoni – sensitiv hud, rosacia
Aroma Lisse – 30+ forebyggende antiage
Prolagen Lift – 40+ udglattende antiage
Excellence – 50+ til moden hud/ antiage

Aromaplastie ansigtsbehandling
Nærende og genopbyggende. Behandlingen tilpasses din hudtype og
giver huden synlig friskhed og glød.
Afrens, dobbelt peeling samt trykpunktsmassage, drænage, massage af
nakke, skulder og ansigt samt special dobbelmaske.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 60 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Aroma Expert ansigtsbehandling
Aktive behandlinger. Tilpasset din hudtype og alder.
Afrensning, dobbelt peeling samt trykpunktsmassage, drænage, massage
af nakke, skulder og ansigt, samt håndmassage.
Inkluderer en koncentreret specialmaske.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 75 min.

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Whitening ansigtsbehandling
Behandlingen, der er baseret på c-vitamin, giver huden klarhed og glød,
samt modvirker og afhjælper pigmentforandringer.
Grå og ujævn hud får en mere lys, klar og jævn hudtone.
Behandlingen består af afrens, peeling og special rensemaske.
Aromapressure og drænage i aromatisk whitening serum.
Massage af skulder, nakke og ansigt, samt håndmassage.
Special White Bright Extreme maske.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 75 min.

645,1740,3096,-

725,1950,3480,-

Pris
1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

775,2090,3720,-

Aroma Expert Excellence ansigtsbehandling

Pris

En antiage behandling til den modne hud.
- Især god til kvinder i/efter menopausen.
Behandlingen virker regenererende, udglattende og opstrammende mod
rynker og etablerede ældningstegn.
Qi-booster anvendes i behandlingen, som er udviklet efter østens akupunkturprincipper. Den stimulerer reflekszonerne og ansigtsnerverne, samt
påvirker musklerne og forbedrer hudens elasticitet.

1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

775,2090,3720,-

Dette medfører følgende effekter:
- giver en naturlig face-lift effekt.
- reducerer muskelspændinger.
- virker drænerende og udskiller affaldsstoffer fra vævet.
- giver øget blodcirkulation, friskhed og glød.
Behandlingen omfatter afrensning, special dobbelt peeling, aromadrænage
med Qi-booster, trykpunktsmassage, massage af skulder, nakke og ansigt,
samt håndmassage. Opstrammende og udglattende specialmaske.
Afsluttes med creme til ansigt/hals/øjne.
Varighed ca. 75 min.

Øjenbehandling
Speciel behandling af øjenomgivelserne.
Virker drænerende, udglattende og afstressende.
Retning af bryn, afrensning, special peeling, massage og lymfedrænage af
øjenomgivelserne samt special øjenmaske.
Afsluttes med øjencreme.
Varighed ca. 30 min.

Tillæg i forbindelse med andre
ansigtsbehandlinger.
Dybderens
Diamant slibning

135,175,-

Pris
1 behandling
450,Kur på 3 behandlinger
1200,Denne specielle øjenmaske kan købes som
tillæg til anden ansigtsbehandling for 150,-

Behandlinger til mænd
Mandens hud har specielle behov på grund af mange ydre påvirkninger, som f.eks. barbering.
Vi anvender derfor produkter, specielt udviklet til at imødekomme netop disse behov.
Resultatet er behandlinger, som er ekstra aktive, dybdevirkende, effektive og med en frisk maskulin duft.

Decléor Anti Stress ansigtsbehandling

Pris

En afslappende behandling, som virker balancerende på mandens hud.
Afrensning af huden, en effektiv specialpeeling og en aktiv specialmaske.
Skulder- nakke- og ansigtsmassage.
Afsluttes med øjen- og dagcreme. Varighed ca. 60 min.

1 behandling
Dybderens tillæg
Kur på 3 behandlinger

645,135,1740,-

1 behandling
Dybderenstillæg
Kur på 3 behandlinger

645,135,1740,-

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. Afsluttes med øjen- og dagcreme.
Varighed ca. 60 min.

Effektiv Dybderens

Dybderensende rygbehandling

Hudanalyse, afrens, peeling, dybderens samt maske.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling
498,-

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

Pris

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

525,-

Hot Stone Massage
375,-

En lindrende og dybdeafspændende velværemassage, som
udføres med varme lavasten. Varighed 50 min.
1 behandling
750,-

595,-

Hårfjerning med voks
Voks af bryn
Voks af skulder
Voks af mave

145,180,285,-

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

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

345,440,480,-

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

295,-

hudslibning
Diamant slibning - mærk forskellen allerede efter første behandling
• Sliber huden effektivt og skånsomt
• Er yderst effektiv mod ar,
uren hud og grov hud.
• Arbejder på ældningstegn

• Drænerer huden og giver øget
blodcirkulation
• Fylder huden op med næring og fugt
• Arbejder effektivt på øjenomgivelserne

Diamant Slibning Basis

Pris

Afrensning, diamant slibning af huden.
Afsluttes med cryo (kulde) terapi, samt dagcreme.
Varighed ca. 25 min.

1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

Diamant Slibning Ekstra

Pris

Indeholder afrensning, drænage til aktivering af blod-og lymfecirkulationen, samt drænering af overskydende talg.
Diamantslibning af huden. Næring og fugt indsluses i cellerne, via en svag
strøm som åbner cellemembranen. Dette gøres på 2 måder; først via et
serum og derefter via en maske, tilpasset hudens behov.
Der bruges kuldeterapi for at berolige huden og for at indkapsle næringsstofferne. Huden opstrammes og elasticiteten øges.
Afsluttes med dagcreme.
Varighed ca. 50 min.

Dybderens af uren hud
Hudanalyse, afrens, peeling, dybderens, samt maske. Dagcreme.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling
Kur på 3 behandlinger

Teenage behandling
Dybderens til unge under 16 år.
Varighed ca. 50 min.
1 behandling

425,1150,2170,-

Pris

495,1340,-

Pris

400,-

1 behandling
Kur på 3 behandlinger
Kur på 6 behandlinger

750,2025,3600,-

Diamant slibning som tillæg i forbindelse
med andre ansigtsbehandlinger
175,-

Manicure - Pedicure - Make-up
Manicure
Mini manicure med pleje af negle og negleomgivelser.
Afsluttes med negleolie og håndcreme.
Udføres kun uden lak.
Varighed ca. 30 min.
1 behandling
295,Manicure med pleje af negle og negleomgivelser.
Formning af negle, peeling samt dejlig håndmassage.
Afsluttes 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,-

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

200,120,80,-

Pedicure
Pedicure med pleje af negle og negleomgivelser, fjernelse 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,-

Make-Up
Dag make-up - foundation, rouge, lipgloss
samt mascara. Varighed 30 min.
295,Aften 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 kunstige farvestoffer.

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 til fjernelse af Gelcolor hjemme

200,120,80,-

Voksbehandlinger

Vi vokser med speciel patenteret voks, der sammen med brugen af
planteolier letter behandlingsforløbet, og mindsker hudirritationer.

Hårfjerning
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
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

Intimvoks (kun for kvinder)
275,440,330,180,255,410,560,165,275,375,440,515,180,345,440,285,480,150,150,215,275,325,145,400,-

Brasiliansk voks
550,Brasiliansk voks som opfølgning inden
for 4 uger.
450,Voks af ½ ben+brasil+axil
845,Voks af 1/1 ben+brasil+axil
1000,-

Permanent
hårreduktion med epilering
Epilering 10 min
Epilering 15 min.
Epilering 20 min.
Epilering 30 min.

175,205,305,410,-

Karspringninger i ansigtet fra

400,-

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 tillæg på kr. 205,- for at trimme,
hvis dette ikke er gjort hjemmefra.

Bryn og vipper
Retning af bryn
145,Farvning af bryn
120,Farvning af vipper
120,Farvning af bryn og vipper
175,Retning og farvning af bryn
195,Retning af bryn og farvning af vipper
195,-

Retning og farvning af bryn og vipper
250,Retning og farvning af bryn og vipper i
forbindelse med en ansigtsbehandling
195,-

Kropsbehandlinger og -massage

Kropsmassage
½ Kropsmassage, varighed 25 min.
Kur på 10x ½ massage
1/1 Kropsmassage, varighed 50 min.
Kur på 10x 1/1 massage
Krops- & ansigtsmassage 75 min.
Vi har speciel madras til gravide

Sorisa kropsapparat

Rygbehandlinger
375,3375,595,5355,865,-

Rygmassage m/peeling
Afslappende rygbehandling med peeling samt
20 min. rygmassage. Varighed ca. 40 min.
1 behandling

495,-

Rygrens
Peeling, dybderens, let massage og maske.
Varighed ca. 50 min. 1 behandling

575,-

Hot Stone massage
Massage med varme sten, blev for flere hundrede år siden
brugt af indianerne.
En lindrende og dybdeafspændende
velværemassage, som udføres med
varme lavasten. Stenene placeres
langs kroppens medianer.
Varighed ca. 50 min.
750,-

Hot Stone massage med peeling
Peeling af hele kroppen.
Hot Stone massage, som beskrevet ovenfor.
Varighed ca. 75 min.

875,-

Sorisa kropsapparat
Effektivt kropsapparat med mange fordele.
Et samspil mellem varme og muskelstimulation,
er baggrunden for de gode resultater.
• Effektiv reduktion af appelsinhud (cellulite)
• Normalisering og udglatning af hudoverfladen
• Træning af musklerne
• Reducerer i centimeter, på alle de behandlede områder.

Giver en fantastisk afspænding i kroppen
Vi anbefaler en kur for at få et optimalt resultat.
1 kropsbehandling
10 kropsbehandlinger
20 kropsbehandlinger

450,4.000,7.000,-

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag til fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
8.00 - 14.30
Eller efter aftale
Husk at melde afbud 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.

Klinikken med 35 års erfaring
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 efteruddannes løbende. Dette sikre,
at vi altid er i stand til at tilbyde 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 til at rådgive, vejlede og behandle dig frem
til de gode resultater.
Vi glæder os til at forkæle dig.

TRUE NORTH
SKIN CARE

Taastrup Hovedgade 83
2630 Taastrup
Tlf. 43526163

www.houseofbeauty.dk
info@houseofbeauty.dk
Find os på Facebook

