
Fodbad med afslappende, plejende badesalt fra 
Medex. Hård hud/ligtorne/vorter beskæres og huden 
slibes af. Negle klippes, slibes og renses op og der 
gives plejende negleolie og en let fodmassage med 
fodcreme efter behov.
Under behandlingen giver vi individuelle råd og 
vejledning om dine fødder og hjemmepleje. kr. 375,-

BASIS FODBEHANDLING

Under en fodbehandling giver vi mulighed for at 
du kan få en lækker paraffinbehandling på dine 
hænder eller fødder - for kun kr. 100,- Dog kun ved 
forudbestill ing.

Fødder eller hænder dyppes i den varme paraffin, 
du får pose og frotté på mens vi behandler.
Resultatet er bløde, fugtede og velplejede hænder 
eller fødder med  langtidsholdbar virkning.

Velegnet til personer med eksem, psoriasis eller 
til dig der ønsker velplejde hænder/fødder. 
Behandlingen virker desuden smertelindrende på 
gigtplagede led

Hænder eller fødder                     kr. 100,-
Hænder og fødder                          kr. 150,-

PARAFFINBEHANDLING

Alm. lak på fødder ved behandling                  kr.  60,-
Shellac inkl. aftagning ved behandling           kr. 360,-
Shellac excl. aftagning ved behandling          kr. 325,-
Shellac med Fransk                                             kr. 100,-
Aftagning                      kr. 180,-

TILLÆG

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

FODBEHANDL INGER

LA FEMME MEDEX INSTITUT 
V/ Chef Terapeut & Stylist Helle Bach

Jernbanegade 11 • 9530 Støvring
Tidsbestilling: TLF: 98 37 49 99 • Online 

booking: www.lafemme.medex.dk

TIDSBESTILLING

Fodbad med afslappende, plejende badesalt med 
Magnesium fra Medex. Hård hud/ligtorne/vorter 
beskæres og huden slibes af. Negle klippes, slibes og 
renses op og der gives plejende negleolie. Medex 
fodpeeling med velduftende creme og oile efter 
hudens tilstand. Derefter Fod- og lægmassage med 
skøn olie efter behov. Inkl paraffin behandling
Under behandlingen giver vi individuelle råd og 
vejledning om dine fødder og hjemmepleje.
inkl paraffin behandling                      kr. 550,-

LUKSUS FODBEHANDLING

Fodbad med afslappende, plejende badesalt fra 
Medex. Hård hud/ligtorne/vorter beskæres og huden 
slibes af. Negle klippes, slibes og renses op og der 
gives plejende negleolie og en let fodmassage med 
fodcreme efter behov.
Under behandlingen giver vi individuelle råd og 
vejledning om dine fødder og hjemmepleje. kr. 375,-

BASIS FODBEHANDLING

Under en fodbehandling giver vi mulighed for at 
du kan få en lækker paraffinbehandling på dine 
hænder eller fødder - for kun kr. 100,- Dog kun ved 
forudbestill ing.

Fødder eller hænder dyppes i den varme paraffin, 
du får pose og frotté på mens vi behandler.
Resultatet er bløde, fugtede og velplejede hænder 
eller fødder med  langtidsholdbar virkning.

Velegnet til personer med eksem, psoriasis eller 
til dig der ønsker velplejde hænder/fødder. 
Behandlingen virker desuden smertelindrende på 
gigtplagede led

Hænder eller fødder                     kr. 100,-
Hænder og fødder                          kr. 150,-

PARAFFINBEHANDLING

Alm. lak på fødder ved behandling                 kr.  60,-
Shellac inkl. aftagning ved behandling           kr. 360,-
Shellac excl. aftagning ved behandling          kr. 325,-
Shellac med Fransk                                             kr. 100,-
Aftagning                      kr. 180,-
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LA FEMME
M E D E X  I N S T I T U T E

FODBEHNALD INGER
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booking: www.lafemme.medex.dk

TIDSBESTILLING

Fodbad med afslappende, plejende badesalt med 
Magnesium fra Medex. Hård hud/ligtorne/vorter 
beskæres og huden slibes af. Negle klippes, slibes og 
renses op og der gives plejende negleolie. Medex 
fodpeeling med velduftende creme og oile efter 
hudens tilstand. Derefter Fod- og lægmassage med 
skøn olie efter behov. Inkl paraffin behandling
Under behandlingen giver vi individuelle råd og 
vejledning om dine fødder og hjemmepleje.
inkl paraffin behandling                      kr. 550,-

LUKSUS FODBEHANDLING


