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Bestil tid online på www.cremedelacreme.dk

Holte Midtpunkt 

2840 Holte

Tlf. 4548-4812

holte@cremedelacreme.dk

Hørsholm Midtpunkt

2970 Hørsholm

Tlf. 4576-0027

horsholm@cremedelacreme.dk

Spraytan (kun Helsingør)
Spraytan kr. 295,00

TEI SYSTEM- Slankebehandlinger 
(Kun Hørsholm)
Elektronisk muskelstimulator, som kombinerer 

muskelstimulering med infarød varmebehandling.

Celluilte, opstramning, vanddrivende, efter fødsel,

fedtdrænage, muskelafslappende, fedtansamlinger,

cirkulationsproblemer, øget forbrænding.

Prøvebehandling * kr. 150,00

5 turs kort  kr. 1.850,00

10 turs kort kr. 3.500,00

* du betaler ikke for prøvebehandlingen ved køb af

10 turs kort samme dag

   

 

Collagen Lysterapi
(Kun i Helsingør & Hørsholm)
Nogle hudceller kan stimuleres til at producere collagen og 

styrke hud-strukturen.

Collagen lysterapi hjælper med til at stimulere huden og 

fjerne fine linjer samt rynker. 

1. tur  kr. 120,00

10. turs kort  kr.  995,00

(ingen tidsbestilling nødvendig)

Tandblegning
Hvidere tænder på 21 min.

Helt uden smerte og bivirkninger. 

Dine tænder bliver 2 - 9 farvetoner lysere.

Pris kr. 995,00



Neglebehandlinger
  Alm. Elevpriser

Manicure kr. 295,00 kr. 245,00

Pedicure kr. 325,00 kr. 285,00

Tillægspriser  Manicure & Pedicure:

 kr. 145,00 kr. 145,00

Frugtsyre kr. 145,00  kr. 145,00

Farvet lak  kr. 75,00 kr. 50,00

Fransk lak  kr. 150,00 kr. 125,00

Gele:

Forstærkning af negle 

på hænder eller fødder kr. 445,00

Forstærkning af negle med fransk 

manicure på hænder eller fødder kr. 575,00

Gele med tip kr. 595,00

Gele med tip samt fransk kr. 745,00

Reparation af en gele negl kr. 75,00

Genopfyldning af gele negle kr. 395,00

Genopfyldning af gele negle 

med fransk kr. 495,00

Aftagning af gele i forb. 

med anden neglebehandling kr. 150,00

Makeup
Makeup lektion  kr. 695,00

Makeup (brud, galla etc.) kr. 395,00

    

Ansigtsbehandlinger
  Alm. Elevpriser

Alm. ansigtsbehandling indeholder 

afrensning, hudanalyse, damp, 

peeling, dybderens, massage, 

maske og afslutningspleje kr. 395,00 kr. 295,00

Lux. ansigtsbehandling indeholder 

afrensning, hudanalyse, damp, 

peeling, dybderens, massage, 

ansigtsmaske, halsmaske, 

øjenmaske og afslutningspleje kr. 545,00 kr. 395,00

Lux. ansigtsbehandling med 

rygmassage indeholder afrens, 

hudanalyse, damp, peeling, 

dybderens, massage, ansigtsmaske, 

halsmaske, øjenmaske, rygmassage

og afsluttende pleje kr. 625,00 kr. 495,00

Dybderens indeholder

afrens, hudanalyse, maske, damp,  

peeling og dybderens kr. 295,00 kr. 245,00

Tillægspriser ansigtsbehandlinger:

Farve vipper, bryn & ret kr. 150,00 kr. 110,00

Korrektion af bryn kr. 75,00 kr. 50,00

Frugtsyre kr. 195,00 kr. 145,00

Kropsbehandlinger
Kropsmassage kr. 395,00  kr. 350,00

Krops-exfoliering kr. 295,00 kr. 245,00 

Krops-exfoliering inkl. kropsmassage kr. 650,00 kr. 545,00 

Rygmassage kr. 275,00 kr. 225,00

Velkommen til 
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hudplejeklinikker 

Vipper og bryn 
  Alm. Elevpriser

Farvning af vipper/bryn + korrektion kr. 195,00 kr. 165,00

Farvning + korrektion af bryn kr. 150,00 kr. 125,00

Farvning af vipper kr. 90,00 kr. 70,00

Korrektion af bryn kr. 90,00 kr. 75,00

Voks
Voks knæet ned kr. 275,00 kr. 245,00

Voks hele ben kr. 375,00 kr. 325,00

Voks 1/2 arm kr. 175,00 kr. 145,00

Voks 1/1 arm kr. 275,00  kr. 245,00

Voks axil kr. 125,00 kr. 100,00

Voks overlæbe eller hage kr. 75,00 kr. 70,00

Voks kinder kr. 150,00 kr. 125,00

Voks ryg kr. 225,00 kr. 185,00

Voks bikinilinie kr. 145,00  kr. 125,00

Voks tanga kr. 225,00 kr. 195,00

Brasiliansk voks kr. 325,00


