1. ANSIGTSBEHANDLINGER
a. DEN LILLE LUKSUS: hudanalyse, afrensning, peeling, dybderens,
ansigtsmassage i nærende ampul, maske, dagcreme og afslutningsvis
hovedbundsmassage.
b. DEN KOMPLETTE LUKSUS: det samme som Den lille luksus, plus
retning af bryn og fjernelse af uønsket ansigtshår.
c. A.H.A. PROGRESIV TRATAMENT: Frugtsyre ansigtsbehandling eller kur. Kraftigt
virkende antirynke-, akne- og ar-behandling. Giver huden ny teint. Er ikke egnet til meget sart
hud, eller i sommer perioden.
Tilvalg: farvning af bryn og vipper.
I behandlingerne bruges produkter fra den spanske mærke Ainoha, som er kendt for sine
naturlige og meget effektive ingredienser.

2. MASSAGE
a.  KLASSISK MASSAGE: en komplet og dybdegående helkropsmassage mod ømme muskler
og skader. Velegnet som forebyggende massage til sportsudøvere eller som behandling af:
infiltrationer, muskelspændinger eller belastningsskader.
b. KLASSISK RYG OG SKULDERMASSAGE: velegnet til
spændinger i skuldre, lænd og nakke.
c. HOTSTONE MASSAGE: en terapeutisk kropsmassage med
varme lavasten i forskellige størrelser. Virker meget afstressende og
afslappende på krop og sind. En massageform for den totale oplevelse af luksus og velvære.
d. FOD MASSAGE: fodbad med indbygget elektrozoneterapi, fod skrub til fjernelse af
døde hudceller. Herefter gives en dejlig collagenmassage på fødder, ankler og læg.
Fødderne føles lette og silkebløde og en svævende fornemmelse opleves i hele kroppen
e. LYMFEDRÆNAGE MASSAGE: se beskrivelse i separat dokument
f. ENERGIFLOW MASSAGE: se beskrivelse i separat dokument
Massage varigheden er fra 30min. Husk stort håndklæde/lagen og tøj der er let at tage af/på.
Tilvalg: varigheden kan aftales ved tidsbestillingen.
Kontraindikationer: kræftsygdom, knoglebrud, åbne sår, de første graviditets måneder.

3. MANICURE
I behandlingen indgår: rens af negle og neglebånd, neglene klippes/files,
håndmassage i nærende creme (plejende behandling for både hud og
negle), klar lak (hvis det ønskes).
Tilvalg: neglelak eller fransk manicure.
Kontraindikationer: åbne sår på hænder
4. PEDICURE
Behandlingen består af: fodbad med indbygget elektrozoneterapi,
neglene klippes, renses og files og hård hud fjernes,
fod massage i plejende creme, klar lak (hvis det ønskes).
Tilvalg: neglelak eller fransk pedicure
Kontraindikationer: åbne sår på fødder.

5. KLIP
Her tilbydes: dame-, herre- og børneklip
Tilvalg: - hårvask
- vandondulationer
- styling
- farvning af hår,
- farvning bryn og vipper
6. VOKSBEHANDLINGER
Behandlingen foretages med voks og strips eller spatelvoks afhængigt af den ønskede kropsdel.
7. MAKEUPARTIST OPGAVER(MUA)
Afhængigt af opgavens karakter – som kunne være alt mellem pæn middag, fotosessioner,
konfirmation, bryllup, filmoptagelser mm
Opgaven kan omfatte både make-up og hårstyling og kan evt. udføres på location.

