LA FEMME
M E D E X

I N S T I T U T E

HUDPLE J E &
SPE CIALBE HAN DLI NGE R

ANSIGTSPLEJE • SPECIALBEHANDLINGER • ANTI -AGE • STRESSE T HUD • ACNE/PROBLEMHUD
AHA FRUGTSYRE • HUDBEHANDLING M/ LYSTERAPI • MICRO - NEEDLES SKINROLLER
MICRO - DERMABRASION • FØR- OG EF TERBEHANDLING VED SKØNHEDSKIRURGI
GENTLEMAN TRE ATMENT • HÅRFJERNING • MAKEUP • BRYN/VIPPER
MANICURE/PEDICURE • CND SHELL AC • ALT TIL BRUDEN • ST YLING

ANSIGTSBEHANDLINGER & DYBDERENS
Hudanalyse
Få en personlig og indgående hudanalyse samt
professionel rådgivning om hjemmepleje..... kr.
49,Luksusbehandling »1/2 dag i himmelen«
Populær og forkælende behandling for både krop
og sjæl. Relax ansigtsbehandling med dekolleté,
korrektion af bryn, rygmassage og håndpleje
m/ manicure.
(Ca. 3 timer)........................................................ kr. 1195,Medex Basic - klassisk ansigtsbehandling
Afrensning, dybderens, peeling, fjernelse af små
urenheder, let massage, maske, ampul eller serum
samt cremepleje for ansigt og øjenområder.
(Ca. 1 time)......................................................... kr. 525,Medex Anti-rynkebehandling
Luksusbehandling til den modne hud der trænger
til en genopbyggende og opstrammende behandling. Hudanalyse, afrens, peeling, fjernelse af urenheder, maske efter hudtype, ampul eller serum, halsog ansigtsmassage, afsluttende specialmaske,
korrektion af bryn samt rådgivning om pleje.
(Ca. 1½ time)......................................................... kr. 725 ,Minibehandling
Hudanalyse, afrensning, peeling, maske
og cremepleje.
(Ca.45 min).......................................................... kr. 425,Teenagebehandling (indtil 18 år)
Hudanalyse, afrensning, peeling, fjernelse af små
urenheder, afsluttende maske og cremepleje samt
individuel rådgivning om hjemmepleje.
(Ca. 1 time)........................................................... kr. 445,Purus Acne Metoden PLUS inkl. konsultation
Anbefales for klienter med acne, medtaget og uren
hud. Medex specielle dybdevirkende behandlingsmetode mod acne, ar, grove porer og dårlig
blodcirkulation.Inkl. vejledning og
behandlingsplan.
(Ca. 1½ time)........................................................ kr. 525,Kur á 6 behandlinger....................................... kr. 2850,AHA behandling (Frugtsyre)
Intensiv behandling der formindsker rynker, ar, pigmentering og acne. Forbedrer fugtbalancen og
modarbejder hudens ældningsprocesser.
(Ca. 1½ time).................................................. kr. 695,AHA behandling inkl. Herbs Repair Therapy
AHA frugtsyre kombineret med kraftfulde medicinske urter for et ekstra aktivt og forstærket resultat
af din AHA behandling.
(Ca. 1½ time)................................................... kr. 695,Til AHA kurbehandling anbefales 6 behandlinger
Ved køb af 6 behandlinger, betales kun for 5.
Rygbehandling (dybderens)
Afrens, peeling, fjernelse af urenheder,
maske og cremepleje................................fra kr. 400,-

HERREBEHANDLING
»Eksklusiv Gentleman Treatment«
Herrebehandling med afrens, peeling, massage, fjernelse af urenheder, regenererende masker, serum og
cremer samt behandling af skægpest og hudirritation.
(Ca. 1½ time)....................................................... kr. 495,-

SPECIALBEHANDLINGER
Eyelift, læbe og dekolleté behandlinger
Specialbehandlinger m/ opstrammende anti-wrinkle
effekt mod rynker. (Anbefales kur á 6 behandlinger)

Eyeliftbehandling.................................................
Dekolletébehandling..........................................
Dekolleté m/ Toscana Mask ...............................
Dekolleté m/ AHA frugtsyre...............................
Læbebehandling................................................
Eyelift- og læbebehandling................................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

250,235,345,345,165,280,-

Tillægsbehandlinger
Dekolleté, hals og skulder
Kan tillægges alle ansigtsbehandlinger.......... kr. 135,M/ AHA frugtsyre, AHA Lift, Membraneaux,
Venezia, eller Toscana Mask............................... kr. 235,-

LUKSUS SPECIALBEHANDLINGER
Fragile/Softly (til følsom hud)
Specialbehandling til eksemagtig hud, overfølsomhed
og ekstrem tørhed. Fragile/Softly indeholder 0 % parfume. Til huden der intet andet tåler.
(Ca. 1½ time)............................................................... kr. 595,Quintenstein anti-stressbehandling
Mod hovedpine og stress samt regenerering og forbedring af ansigtshuden. Afrensning, peeling, fjernelse af urenheder, essentielle olier, afslappende ansigtsmassage, specialmaske efter hudtype, korrektion af bryn, hudanalyse
og vejledning.
(Ca.1½time)........................................................................kr. 695,AHA Lift (anti-age)
Den ultimative luksuriøse foryngelseskur til ansigtet.
Består af frugtsyrebehandling efterfulgt af den regenerende og opstrammende Membraneux-maske.
(Ca. 1½ timer)........................................................... kr. 695,Masque Membraneux (collagen E maske)
En behandling, som skaber elasticitet og fasthed. Vi
arbejder med vitamin E, som blandt andet trænger
ind og beskytter ansigtshuden mod skadelige UVstråler. Behandlingen anbefales også til dekolleté.
En behandling af højeste kvalitet.
(Ca. 1½ time)......................................................... kr. 649,Toscana Thermo Masque (vitaliserende)
En behandling, hvor man blandt andet bruger en speciel varm mineralmaske, der øger blodcirkulationen og
derfor skaber liv i ansigtet, så huden efterlades vital og
fast. Anbefales til den ’trætte’ og modne hudtype.
(Ca. 1½ time)............................................................... kr. 695,Venezia Mask - ”Relax Quintenstein Aromatic”
Venezia Modelling Mask er elastisk og bøjelig og modelleres på ansigtet. Masken har en vidunderlig kølende effekt, der opstrammer ansigtets konturer, udglatter fine linjer og skaber en fin og frisk overflade.
Velegnet for selv den mest følsomme hud.
(Ca. 1½ time)............................................................... kr. 695,Josephine van Steinborg - ”Caviar Treatment”
»Eksklusiv og luksuriøs anti-age«
Specialudviklede masker og cremer til behandling og
pleje af den aldrende udtrykslinjer og tør/moden hud.
Serien indeholder blandt andet udtræk af ægte caviar
og er uden tilsætning af parabener. Giver effektiv næring, reparerer og genskaber en smidig hud.
(Ca. 1½ time)............................................................... kr. 895,-

SPECIAL ANTI -AGE BEHANDLINGER
Hyaluronbehandling
Et akut boost til ansigt og dekolleté. En kombination af
bl.a. dybderens, Fruit Acid Peel Mask, Hyaluron og
Caviar ampul, Actiprotin samt opstrammende bindevævsmassage med Medex Vital Renew. Et intensivt
resultat med fornyet vitalitet og fugt til huden. Denne
behandling er også velegnet til før- og
efterbehandling i forbindelse med kosmetiske indgreb.
(Ca. 1½ time) ....................................................... kr. 795,-

Æterisk Face & Dekolleté Lift
Luksuriøs og intensiv behandling for ansigt, dekolleté
og skuldre. Baseret på fine, æteriske olier samt en eksklusiv sammensætning af specielle masker og helt nye
behandlingsteknikker. Forbedrer hudfunktion og modstandskraft, mens duftene beroliger stimulerer.
(Ca. 2 timer)......................................................... kr. 1095,Kur á 3 behandlinger......................................... kr 2500,Plastic Neuro Lifting Treatment
En eksklusiv produktsammensætning kombineret med
den nyeste teknologi arbejder på neuro-systemet og
dermed hudens nerveceller. Ødelagte nerveceller aktiveres til at regenerere huden og skabe en stærkere hudtilstand. En luksuriøs behandling med aktive ingredienser
og virkestoffer for en opstrammet, sund og vital hud.
(Ca. 2 timer).......................................................... kr. 1295,Kur á 3 behandlinger.......................................... kr. 3200,Medex Serum Repair Therapy
En ultimativ anti-age behandling hvor der arbejdes
med urten Herb og Medex’ 5 unikke biomedicinske serums i kombination eller alene. Der afsluttes med den
varmende Toscana mineralmaske eller Venezia Mask.
(Ca. 1½ - 2 timer)....................................................... kr. 1095,Medex Micro Dermabrasion ”Krystal & Diamant Peeling”
Micro Dermabrasion er en mild, men effektiv form for
hudslibning. Anvendes f.eks. til anti-age behandling
samt forbedring af acnehud. Fine linjer og rynker glattes, tilstoppede porer åbnes, og blodcirkulationen
stimuleres. Inkl. opstrammende masker og tilpasset
cremepleje.
Hør om vores mange behandlingsmuligheder
med Micro Dermabrasion og få lagt et
individuelt kursforløb.
Priser.................................................................... fra kr.
Tillæg i anden behandling................................... kr.

795,149,-

Medex MicroNeedles Skinroller - for ansigt
Et non-kirurgisk facelift med et unikt lille redskab, som
gør det muligt at sluse de intensive ingredienser dybt
ind i huden. Behandlingerne kan anvendes som en
unik anti-age kur eller i kombination med kosmetisk
kirurgiske indgreb og fillers.
Første behandling inkl. Skinroller-kit.................kr. 1995,00
Kur a 5 behandlinger..........................................kr. 4995,00
Masque Lumière Lysterapi behandling
Den unikke og prisnominerede lysterapimaske har
hele 3 lysfrekvenser med hver sin specifikke, målrettede effekt. Der kan tilbydes behandling af både
rynker/alderstegn, hyperpigmentering, ar/arvæv
eller acne (selv svær acne). Allerede efter en enkelt
behandling, vil du opleve virkelig markante resultater.
Komplet behandling inkl. før- og efterpleje.
(Ca. 1 time og 15 min.).................................... kr. 795,-

Kosmetisk mesoterapi behandling
Med Kosmetisk Mesoterapi injicere de aktive
virkestoffer direkte under hudbarrieren. Det endelige
behandlingsresultat afhænger af antallet af
Meso-behandlinger - og ikke mindst, at de aktive
ingredienser har den højest tænkelige koncentration/
effekt.
(Ca. 1½ timer).......................................................... kr. 2495,Kur á 5 behandlinger.......................................... kr. 9975,Eyelift
tilæg i behandling...............................................kr. 125,-

BRYN & VIPPER
Farvning af vipper og bryn understøtter helheden i
ansigtet. Brynet formes, så det passer den enkelte.
Medex farve er både mild og meget holdbar.
Korrektion af bryn m/ voks og pincet................ kr.
Farvning af bryn................................................... kr.
Farvning af vipper……........................................ kr.
Farvning af bryn inkl. korrektion......................... kr.
Farvning af vipper inkl. korrektion af bryn...... kr.
Farvning af bryn og vipper inkl. korr. af bryn.. kr.

125,145,145,225,225,275,-

HÅRFJERNING MED VOKS
Overlæbe eller hage.......................................... kr.
Overlæbe og hage............................................. kr.
Ansigt/hals............................................................ kr.
½ ben fra knæ og ned.......................................... kr.
1/1 ben.................................................................. kr.
Bikinilinje................................................................ kr.
Bikini + tanga........................................................ kr.
Brazil intim voks.................................................fra kr.
Armhuler................................................................ kr.
Ryg eller bryst....................................................fra kr.
Mave..................................................................fra kr.

125,175,250,295,445,225,255,495,175,325,175,-

Hvis det ønskede sted ikke er angivet på listen,
spørg da for pris.

MANICURE & PEDICURE
Manicure
Negle files i facon, neglebånd ordnes, klar lak.. kr. 235,Peeling, negle files i facon, neglebånd ordnes,
maske, håndmassage og klar lak ..................... kr. 300,Luksus Spa Manicure
Alt ovenstående inkl. AHA og collagen........... kr. 350,M/ farvet lak........................................................ + kr.
95,M/ fransk lak........................................................ + kr. 135,Helende håndparafinbehandling..................... kr. 125,-

Mini behandling
(Ca. 30 min.) intro-pris........................................... kr. 395,-

Luksus Spa Pedicure
Fodbad, peeling, negle files, neglebånd
ordnes, maske, fodmassage og klar lak............ kr.

Kurforløb med 4 store og 6 små behandlinger
inkl. individuelt behandlingsforløb................. kr. 5000,-

Shellac inkl. forbehandling................................. kr. 275,Shellac franske negle inkl. forbehandling........ kr. 325,-

Detox behandling
Få din hud i balance igen og få et smukt og sundt
udseende med Medex Detox Treatment, der
arbejder på celleniveau incl. lysterapi.
(Ca. 1½ time).................................................. kr. 995,-

Aftagning............................................................. kr. 50/175

Vitamin C behandling
4 x stabiliseret Vitamin C 30 % fra Medex har mange
aktive egenskaber og kan anvendes til en lang række
behandlingsformål:
Bl.a. anti-age, behandling af rødme, rosacea
og hyperpigmentering. Incl. lysterapi.
(Ca. 1½ time)................................................... kr. 895,-

375,-

MAKE- UP
Let make-up efter behandling........................... kr.
Dag make-up........................…………................. kr.
Aften/fest make-up...........…….....……............... kr.
Galla make-up.........................………………........ kr.
Brude make-up inkl. Askepot-ampul.................. kr.
Brude make-up inkl. Askepot-ampul
og prøve make-up.............................................. kr
Make-up vejledning, step for step (ca. 1 time)........ kr.

125,175,350,450,600,950,475,-

MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS
HUDPLEJEPRODUKTER
Avanceret terapeutisk hudpleje udviklet på biomedicinsk teknologi
OM LA FEMME

OM MEDEX BIO SCIENCE
For at opnå et mærkbart og synligt resultat i din hudplejebehandling er det afgørende, at produkterne er
terapeutiske.
Mens en lang række almindelige produkter blot tilfører
lidt velvære og fugt, trænger de terapeutiske produkter
fra MEDEX ind og behandler aktivt og effektivt.
MEDEX er en komplet serie af hud- og kropsplejeprodukter, der udelukkende anvendes og forhandles af
anerkendte og specialuddannede kosmetologer og
hudterapeuter, hvilket sikrer, at kunden altid er i trygge
og professionelle hænder.
Alle hudterapeuter hos La Femme er specialuddannede og arbejder professionelt inden for den moderne
teknologi i Medex.
Produkterne udvikles i MEDEX Bio Science Cosmetics
egne laboratorier og af egne forskere. Alle produkter
fra Medex bliver gennemtestet i både uafhængige
laboratorier samt på universitetsklinikker.
MEDEX produkter er unikke, og uanset hudtype og
formål finder man altid produkter tilpasset de individuelle behov.
MEDEX er førende inden for bl.a. behandling af acne,
anti-age, før- og efterbehandling ved kosmetisk kirurgiske operationer samt en lang række andre specialbehandlinger inden for cosmeceuticals.
MEDEX - HUDPLEJE DER GØR EN FORSKEL
Læs mere om produkterne på www.medex.dk
og bliv ven med os på Facebook.

I 1991 etablerede Helle Bach La Femme i Støvring med
behandling i Medex hud- og kropsplejeprodukter samt
salg af produkterne. Siden blev La Femme udvidet med
fysiurgisk massage, frisørafdeling og negleteknik.
Hos La Femme er du altid i smagfulde, designindrettede omgivelser og i 2008 blev en ny, omfattende kropsafdeling etableret med eksklusiv ”Hollywood’ spa/
wellness”, hvor der bydes på et stort spa & wellness
program under illumineret stjernehimmel. Spa-rummet
er etableret som vådrum med smukke, sorte italienske
fliser, massagerum, spa- og aromakar med lysterapi,
store, fossende ’regnvandsbrusere’.
Hos La Femme befinder du dig i trygge og gode hænder hos vores professionelle og specialuddannede
behandlere. Vi giver dig en altid grundig vejledning i
hjemmeplejeprodukter, og dine behandlinger bliver
tilpasset de individuelle og aktuelle behov samt ført
ajour i din personlige behandlingsplan.
Et andet af vores specialer er ’brudepakken’, som er et
samarbejde mellem hudterapeut, makeupartist, frisør
og evt. negletekniker for en komplet brudestyling.
Endvidere tager vi ud og holder foredrag og undervisning hos forskellige organisationer, firmaer, kommuner og personaleforeninger, ligesom vi løbende har externe opgaver inden for makeup, styling, fotooptagelser, reklamefilm, tv m.m.
Brug os, få mulighed for at glemme hverdagens stress
og jag og slap af i professionelle hænder. Kort sagt:
Der er alt fra top til tå inden for behandling og velvære
til netop din person.
La Femme Team glæder sig til at forkæle dig.
HELLE BACH
chefterapeut & stylist

ÅBNINGSTIDER
Mandag ................kl. 10.00-17.30
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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