
LA FEMME
M E D E X  I N S T I T U T E

SPA & WELLNESS
KROPSPLEJEBEHANDLINGER

SPA BEHANDLINGER • ANSIGTSMASSAGE • KROPSTERAPI • KOSMETISK MASSAGE
THALASSO HOT STONE THERAPY • RELAX BEHANDLINGER • KURBEHANDLING

AROMATISKE BADE • KROPSPEELING • BODYWRAPS
CELLULITE BEHANDLING • BREAST WRAPS • GRAVIDITETSBEHANDLING



RELAX BEHANDLING m/ WRAP

Medex mini Relax behandling 
med wrap (kropsmaske) 
En fuld kropsmaske med hvil i 20 min. Herefter 
vaskes masken af, og der afrundes med creme-
pleje efter hudtype. Terapeuten vælger mellem 
én af nedenstående wraps alt efter hudtilstand.

Pr. person  (1time) .......................................kr.    450,-

(Max. 2 personer pr. gang).

• Limus Wrap
Baseret på mosejord, alger og mineraler:
Denne fantastiske kropswrap er utrolig lindrende 
for stive led og ømme muskler. Masken er desud-
en regenererende, blødgørende og rensende 
på huden. Prøv den og føl forskellen.

• Lavendula Wrap
Baseret på Lavendula, alger, E-vitamin samt 
mineraler: Denne kropsmaske er frem for alt 
afstressende, men har også en opstrammende, 
nærende og utrolig fugtgivende virkning. Til dig
som synes, din hud mangler energi og udstrå-
ling. Du bliver som født på ny.

• Campher Wrap
Baseret på kamfer, kaolin og alger:
Specielt god for dårligt blodomløb, fedtet hud 
og tilstoppede porer. Kombinationen af kamfer 
og alger stimulerer og forbedrer blod- og lymfe-
cirkulationen. Denne wrap er særdeles veleg-
net til behandling af eksemagtig hud.

• Ocean Wrap (medicinsk wrap)
Baseret på dybhavsalger, hvidt ler samt mine-
raler: Disse virkestoffer har en fantastisk virkning 
på vores blodcirkulation og er derved utrolig 
effektiv på udskillelsen af affaldsstoffer. Den vir-
ker i sig selv afslappende, slankende og op-
strammende. Simpelthen – en følelse af velvære 
til din krop!

Medex Luksus Relax behandling 
med wrap og aroma kar  
Denne behandling indeholder det samme som
Medex mini Relax behandling. Men derudover
forkæles du med en fredfyldt halv time i aroma-
kar. (Se beskrivelse Aromatisk Bad).
Pr. person (ca. 2 timer).............................. kr. 695,-

(Max. 2 personer pr. gang).

Terapeuten vælger mellem disse wraps 
- alt efter hudens tilstand og behov:

Wellness
med nærhed
Spa & Wellness for
 1 eller 2 personer

Få adgang til en skøn oplevelse i La Fem-
mes eksklusive »Hollywood-spa«, hvor der
bydes på et stort spa & wellness program
under illumineret stjernehimmel.

Spa-rummet er etableret som vådrum spe-
cieldesignet med smukke, sorte italienske
fliser, massagerum, spa-kar med lysterapi
samt store, fossende ’regnvandsbrusere’.

De professionelle og specialuddannede
hud- og kropsterapeuter i La Femme til-
byder et stort udbud af fantastiske Medex
kropsbehandlinger, f.eks. aromatiske ba-
de, velvære behandlinger, kropspeeling, 
bodywraps og den unikke Thalasso Hot
Stone Therapy med varme lavasten.

Vores eksklusive spa er dit, og du vælger
selv, om du vil have spa-rummet helt for
dig selv, eller om du vil booke rummet til to
personer for en afslappende fællesoplev-
else med champagne og wellness for-
kælelse.

Alle spa-behandlinger er velegnet som
gavekort eller som en overraskelse i utide
til en, du holder af.

La Femme glæder sig til at forkæle dig/jer.



AROMATISKE BADE 

Medex Aromatisk Bad
Lad roen sænke sig og mærk velværen fra et
aromatisk bad. Luk øjnene og lad dig dvæle
hen i det varme vand og de spændende aro-
matiske dufte. En skøn stund for krop og sjæl.
(Aroma bad er inkl. i Luksus Relax behandling).

(30 min.) .....................................................kr. 300,-

Medex Panyco Wrap - cellulite kurbehandling  
Slankende kropspakning, særlig velegnet til 
cellulite/panniculose/appelsinhud. For optimalt 
resultat anbefales denne behandling som en 
kurbehandling. Panyco behandlingen giver en 
fastere og flottere overflade på huden, samtidig 
med at virkestofferne arbejder i underhuden på 
liposomesystemet. Behandlingen efterlader din
hud med en perfekt fugtbalance og optimal 
blodcirkulation samtidig med, at den også ned-
bryder fedtmolekylerne. Særlig hjemmebehand-
ling påkræves for optimalt resultat.

Pr . behandling ..........................................kr.       3000,-
Kur á 10 behandlinger .............................kr.  2500,-

KURBEHANDLINGER

Medex Breast Wrap - kurbehandling
Til kvinden som ønsker det ultimative inden for 
bustebehandling. Via citrusfrugter, eucalyptus, 
hestekastanje og centella asiatica, opstram-
mes huden omkring buste og dekolleté og hjæl-
per samtidigt kroppen med at udskille affalds-
stoffer. Kan med fordel bruges som før- og ef-
terbehandling i forbindelse med skønhedsope-
rationer. Huden afrenses og peeles. Derefter 
påføres breast wrap på området og der slappes 
af i 20 min. Wrappen fjernes, og huden påføres 
regenererende aromatiske olier samt balsam. 
Kan med fordel sammensættes med andre 
behandlinger. Særlig hjemmebehandling  på-
kræves for optimalt resultat.

(1 time) .......................................................kr.      300,-
3 turs kort ...................................................kr     800,-

»Mother to be«
En afslappende og givende behandling til 
gravide. God til hævede ben og ankler og 
med en speciel massage til kroppen. Vi bruger 
de lækreste olier og pakninger. Opnå 1 times 
velvære for krop og sjæl. Herefter vejleder vi i,
hvordan huden bevares smidig og elastisk un-
der hele graviditeten
(1 time) ........................................................kr.                 450,-

»Mother now«
En opstrammende behandling til kvinden med 
det nyfødte barn. Få vejledning i hvordan man
opnår et hurtigt resultat, når kroppen skal tilba-
ge i god form. Nyd denne stund med forkælelse 
for krop og sjæl.
(1 time) ......................................................kr.   450,-

MASSAGE

Afstressende ansigtsmassage
Nyd en kort stund med en luksuriøs ansigtsmas-
sage. Vi afrenser din hud efter hudtype, peeler 
huden for døde hudceller og masserer ansigts-
huden i lækre massageolier alt efter din hud-
type. Kan kombineres med andre behandling-
er. Afsluttes med cremepleje efter hudtype. 
(30 min.) ...................................................  kr.  175,-

Stimulerende kosmetisk kropsmassage 
Giv dig selv, eller en du holder af, en bero-
ligende og afslappende kropsmassage.  Afhjæl-
per spændte muskler, øger blodgennemstrøm-
ningen, lymfecirkulationen og forbedrer elasti-
citeten i huden, hvilket giver en flottere over-
flade. Her vælges massagebalsam eller aroma-
tiske olier efter hudtype. Alle massager kan kom-
bineres med andre behandlinger.

Kosmetisk massage
Luksus Relax kropsmassage (60 min.) ....  kr.   525,-  
Skulder og Rygmassage (20 min.)........  kr.  225,-  
Benmassage (30 min.) ............................  kr.   195,-

GRAVIDITETSBEHANDLING

Bemærk:
Alle behandlinger kan sammensættes efter 
ønske og individuelt behov.

Thalasso Hot Stone Therapy
Nyd en dejlig og skånsom Thalasso massage med 
varme lavasten, som overfører varme og lindring 
til kroppens dybere lag. Velvære til krop og sjæl. 

(60 min.) .....................................................kr.   695,-

Medex MicroNeedles Skinroller BODY
MicroNeedles Skinroller har en ekstra hudforyngen-
de og opstrammende virkning. Skinrolleren skaber ad-
gang til de dybere hudlag, så de aktive ingredienser 
kan trænge dybere ind. Som resultat heraf skabes 
en øget produktion af collagen og elastin, som giver 
mere fasthed til huden og gør den glat og spænd-
stig igen. Særdeles velegnet til behandling af stræk-
mærker. Behandling á 1 time.

Skinroller for kroppen
1 behandling inkl. kropspleje........................... kr.   1295,-

MICRO-NEEDLES SKINROLLER

THALASSO HOT STONE THERAPY



Xenymphus fra Medex er en specialfremstillet wellness
serie til kurbehandlinger samt eksklusiv daglig krops-
pleje.

Serien er unikt sammensat af jordens rigdomme; ocea-
nets saltkrystaller og alger samt mineraler og olier fra
kilder og planter.

Alt sammen produkter af naturlige ingredienser, der
arbejder effektivt og målrettet. Xenymphus handler om
pleje og forbedring.

Præcis ligesom ansigtshuden ældes huden på kroppen,
hvorfor også den har brug for fugtgivende og smidig-
gørende cremer. Det bedste for kropshuden er i de
fleste tilfælde olier, idet de optages fuldstændigt.

Vi arbejder målbevidst og giver hurtige resultater ved
brug af planternes essentielle olier og fine egenskaber.
Vores kropserie indeholder ligeledes store mængder af
alger og saltkrystaller, som er med til at forny kroppen.

Her i La Femme kan vi tilbyde såvel hele som delvise
kropsbehandlinger samt velduftende aromatiske og
virkningsfulde medicinale bade. Alt i alt tilbyder vi dig
en sund krop i et sundt sind.

 DIG OG LA FEMMEOM MEDEX XENYMPHUS

- Nyd et glas champagne, mens du bliver forkælet!

MEDEX XENYMPHUS
KROPSPLEJEPRODUKTER

Avanceret terapeutisk kropspleje udviklet på biomedicinsk forskning

Som kunde/klient i La Femme kan vi tilbyde dig en 
personlig samtale og kropsanalyse. Ved denne sam-
tale finder vi i fællesskab frem til de produkter, der 
passer individuelt til dig. Vi laver en fuld ansigts- eller 
kropsanalyse og giver dig dit personlige analysekort 
med hjem. 

Vi hjælper dig med at finde de rigtige behandlinger 
og Medex produkter, som passer til din hudtilstand. 
Din tryghed og garanti for at få præcis den rette in-
formation og behandling. Analyse og samtale er in-
kluderet i Medex Relax behandling med Kar og Medex
Relaxbehandling med Wrap samt ved ansigtsbehand-
linger. 

Jeg, som står bag teamet i La femme, vil gerne byde dig 
velkommen indenfor, hvor du kan slippe for verdens uro 
og stress for en stund. Du overlades til vores professionelle 
hænder og en nydelses stund i vores helt unikke univers, 
som er skabt personligt til dig. Kort sagt; ren forkælelse for 
krop og sjæl i La Femme, hvor jeg deler min drøm med 
dig. God fornøjelse.

LA FEMME - ET STYKKE AF HIMMELEN PÅ JORDEN.

HELLE BACH
chefterapeut & stylist

ÅBNINGSTIDER
Mandag ................kl.  09.00-17.30
Tirsdag ...................kl.  09.00-17.30
Onsdag .................kl. 09.00-19.00
Torsdag ..................kl.   09.00-19.30
Fredag ...................kl.  09.00-17.30
Lørdag  ...................kl.    09.00-13.00

Eller efter aftale.
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