Laserklinik

Anja Winther

Sygeplejerske Karina Dalboe Nielsen
Cosmetic Laser Klinik La vida · kliniklavida.myforever.eu
• IPL laser/Cryo 21
• Fjernelse af karsprængninger
• Hårfjerning
• Reduktion af rynker
Vi er registreret hos styrelsen for patientsikkerhed og har
læge og sygeplejeske tilknyttet klinikken.

Book behandling hos Anja Winther
tlf. 62 22 80 81

Værnegebyr fra 15,- til 35,- kr. tillægges på alle behandlinger.
Du er velkommen til selv at medbringe lagen og tæppe.

♦ Professionel hudpleje i rolige omgivelser,
hvor du er i centrum
♦ Klinik som er godkendt af Sundhedsstyrelsen
til udførelse af laserbehandling
♦ Cryoterapi for pigmentpletter, vorter el. lign.
Udføres af sygeplejerske
♦ Permanent makeup
- linergist tilknyttet klinikken
♦ Epilering, fjernelse af hår på overlæbe/hage
Gå ikke forgæves - aflyt telefonsvarer for åbningstider
Konsultation efter aftale

♦ Glæd med et gavekort,
som kan bestilles på www.anja-winther.dk
♦ Forhandling af Amazing Space
økologiske produkter

Færgevej 3, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 80 81
www.anja-winther.dk

Følg mig på Facebook/Instagram

Prisliste pr. 1/12 2020

Anja Winther

♦ Ferielejlighed i Skagen
og i hjertet af Svendborg udlejes

Ansigtsbehandlinger

Glæd med et gavekort

m. ansigts- og håndmassage

Økologisk ansigtsbehandling
med Amazing Space/Mességué

Personalegave køb 6 gavekort på ansigtsbehandlinger
og få et gavekort til en værdi af 899,-

899,-

Dybderens/specialpleje

Klassisk rens
Behandling for ung hud under 18 år
Rygrens

Ring for nærmere information.

625,500,625,-

Oxygen ansigtsbehandling

Hårfjerning/epilering
Epilering (15 min.)
Voks lår (inkl. bikini)
Voks helt ben (inkl. bikini)
Voks underben
Voks under arme
Voks bikini
Voks arme
Voks hele ansigtet

Oxygenbehandling 45 min.
Oxygen / tillæg til andre behandlinger

598,300,-

Specialpleje krop/ansigt/hænder

375,Farve af vipper inkl. retning af bryn
185,Farve af bryn inkl. retning af bryn
195,Farve af bryn inkl. voks af bryn
245,Farve af vipper/bryn inkl. retning af bryn
270,Farve af vipper/bryn inkl. voks af bryn
299,Farve af vipper/bryn i behandling
225,Lysbehandling, energi til huden
250,Lysbehandling i behandling
125,RABAT v/køb af 10 lysbehandling
250,Retning af bryn (inkl. i alle rens/ansigtsbehandlinger) 85,Voks af bryn
110,Voks af næsehår
110,Manicure i ansigtsbehandling tillæg

Voks overlæbe eller hage
Voks overlæbe og hage
Voks af overlæbe og hage i behandling
Voks af overlæbe i behandling
Intim voks kun for O
Første gang betales ekstra

395,275,450,275,175,235,250,350,185,210,150,110,395,290,-

for egen voksbøtte og spartler - din sikkerhed for hygiejne

Hårfjerning for mænd
Ryg og skulder

fra

315,- 500,-

Køb et personligt kurkort
på 6 gange, få den 7. GRATIS
Betales ved første behandling
Forhandler af:

Be.Mineral

A M A Z I N G S PA C E

Maurice Mességué

