samlet prisliste
permanent makeup
Microblading
Powderbrows/ Shading
Phifusion (microblading & shading)

3000 kr
3000 kr
4000 kr

Eyeliner øvre (design)
Vippefortætning
Læbe fuldpigmentering

2500 kr
2000 kr
3500 kr

Efterbehandling indenfor 4-12 uger
Efterbehandling indenfor 2 år
Efterbehandling efter 2 år som ny behandling

1000 kr
2000 kr

Areola rekonstruktion 1 stk
Areola rekonstruktion begge
Areola efterbehandling
Ar behandling (fra pris)

3500 kr
5000 kr
1000 kr
500 kr

Konsultation inden behandling

brisa gelenegle

Forstærkning af naturnegl med gele
Gele negle med shellac
Gele negle med shellac med fransk kant
Gele negle naturlig nyt sæt skabelon eller tip
Opfyldning af gele
Opfyldning incl. shellac
Reperation af 1 negl

0 kr

650kr
850 kr
900 kr
700 kr
475 kr
675 kr
100 kr

shellac

Shellac incl. mini manicure
Shellac med fransk kant
Shellac incl. mini pedicure
Shellac med fransk kant pedicure
Aftagning af shellac i forbindelse med anden behandling
Aftagning af shellac incl. mini manicure

manicure | pedicure
Mini manicure
Luksus spa manicure
Mini pedicure
Luksus spa pedicure.

eyelash extensions

Eyelash extentions (Nyt fuld sæt) 2,5 time
Lille opfyldning indenfor 1-2 uger
Medium opfyldning indenfor 2-3 uger
Stor opfyldning indenfor 4 uger
Aftagning af vipper
Aftagning af vipper fra anden behandler

lash lift

Lash lift
Lash lift incl. farve af øvre vipper

bryn og vipper

Farve af bryn
Retning af bryn med pincet
Farve og retning af bryn
Farvning af vipper
Farve af vipper og bryn samt retning med pincet

350 kr
450 kr
400 kr
500 kr
100 kr
300 kr

300 kr
450 kr
350 kr
500 kr

1000 kr
400 kr
500 kr
600 kr
250 kr
300 kr

450 kr
550 kr

125 kr
150 kr
200 kr
150 kr
300 kr

spraytan

Spraytan ansigt
Spraytan fuld krop
Spraytan kun krop

voks

Armhuler strip voks
Halvt ben strip voks
Helt ben strip voks
Lår strip voks
Voks af næse
Voks af hage med hard wax

book tid her

100 kr
250 kr
200 kr

250 kr
325 kr
450 kr
325 kr
125 kr
150 kr

