
Fodbehandlinger. 
Kun ved samtidig Luksus- eller 

Royal ansigtsbehandling. 

 

Kvik fodbehandling. 
Fodbad, fjernelse af neglebånd, 

negleklipning og rens, slibning af 

neglekant og fodcreme. 

 

Luksus fodbehandling. 
Fodbad, fjernelse af neglebånd, 

hård hud og ligtorne, slibning af 

hårdhuds områder, negleklipning, 

slibning af neglekant og rens, 

afslappende fodmassage i luksus 

pleje creme. 

 

Lak. 
Lakering af tånegle, i forbindelse 

med fodbehandling. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           Prisliste gældende fra 

            01-08-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 250,- 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 440,- 

 

 

 

      kr.  75,- 

 

 Som professionel autoriseret kosmetolog og 

hudterapeut, med mange års erfaring, har jeg 

valgt udelukkende at behandle med, og 

forhandle, professionelle kvalitets produkter.  

 

Produkterne er fremstillet af fine rene naturlige 

råstoffer af bedste kvalitet, uden tilsætning af 

fyldstoffer, det giver meget koncentrerede og 

drøje produkter. 

 

Produkterne har været i handlen i over 30 år, og 

har en formidabel hudtolerance, praktisk taget 

kan de tåles af alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.professionel-hudpleje.dk 

 
 

Giv et gavekort til en du holder af 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helle Mølgaard Bested 
aut. lægeexam. kosmetolog, hudterapeut og fodplejer 

Istedgade 2, 7500 Holstebro 

97 42 67 42 tidsbestilling 

23 88 14 37 mulighed for besked eller send sms 

Mail: professionel-hudpleje@mail.tele.dk 
www.professionel-hudpleje.dk 

 
 

Hvad er/gør det? 
 

Peeling: 

Fjerner døde hudceller. 

Damp: 

Åbner porerne, desinficerer, blødgør, 

bringer hudens pH værdi i balance. 

Dybderens: 

Fjerner hudorme, talgknopper, og 

milier. 

Concentrat: 

Koncentrerede virkestoffer, udvalgt 

efter din hud specielle behov. 

Decolleté: 

Partiet fra hals til bryst. 

 

 

 

Åbningstider: 
 

Mandag til 

fredag 

Efter aftale 

 
Tidsbestilling: 

 

97 42 67 42 
 

Mulighed for at 

lægge besked 

eller sende sms: 23 88 14 37 
 

Mail til: 
professionel-hudpleje@mail.tele.dk 

 

  

Som kunde hos Professionel Hudpleje 

får du altid luksusbehandlinger, hvor 

du er i centrum, det drejer sig 100% om 

dig, og dit velvære. Der behandles kun 

én kunde af gangen, det giver fred, ro 

og afslapning, i både krop og sjæl, en 

sand oase i en travl hverdag. Jeg går 

aldrig på kompromis med kvaliteten, 

du bliver behandlet med professionelle 

kvalitets produkter, uden tilsætning af 

fyldstoffer, og som afstemmes netop 

efter din hudtype. 



Ansigtsbehandlinger.  
Alle ansigtsbehandlinger bliver 

udført med special produkter, 

udvalgt og tilpasset netop din 

hudtype, og hudens behov. Ved 

første behandling foretages en 

grundig hudanalyse. 

 

Vitalising Booster. 
Afrensning, peeling (efter hudens 

tilstand), desinficerende tonic, 

afstressende massage af ansigt og 

hals med afstemt maske, derefter 

dagcreme, eller aftørring af 

masken (efter maske/hudtype) og 

øjencreme. 

 

Dybderens/Acnebehandling. 

Afrensning, peeling (efter hudens 

tilstand), damp, dybderens, 

desinficerende tonic, concentrat, 

maske, aftørring af maske, eller 

dagcreme (efter hudens behov)  

og øjencreme. 

 

Udvidet Ansigtsbehandling. 

Afrensning, peeling (efter hudens 

tilstand), damp, dybderens, 

desinficerende tonic, ansigts- og 

halsmassage, maske, concentrat, 

dagcreme og øjencreme. 

 

Luksus Ansigtsbehandling. 

Afrensning, concentrat, peeling 

evt. blandet i maske (efter hudens 

behov), damp, dybderens, 

desinficerende tonic, concentrat, 

afstressende massage af ansigt, 

hals, skuldre og decolleté med 

specialmaske, øjenmaske, 

dagcreme efter hudtype. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

kr. 440,- 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 495,- 

 

 

 

 

 

 

kr. 595,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 650,- 

 Royal Ansigtsbehandling.  

Starter med afspændende 

rygmassage, og håndpakning for 

bløde hænder, derefter, 

afrensning, concentrat, peeling 

evt. i maske (efter hudens behov), 

damp, dybderens, desinficerende 

tonic, concentrat, afstressende 

massage med maske af ansigt, 

hals, skuldre og decolleté, 

øjenmaske, afsluttende fugtcreme. 

 

Antistress massage. 

Afrensning, massage af ansigt, 

hals, skuldre og decolleté, tonic, 

dagcreme og øjencreme. 

 

Modelage maske. 

Denne maske er uovertruffen, den 

får udvalgte virkestoffer (efter 

hudtype/behov) til at trænge ned 

i de dybere hudlag, virker tilmed 

udglattende og blødgørende. Kan 

vælges i forbindelse med alle 

ansigtsbehandlinger. 

 

Øjenbehandling. 

Fugtgivende, udglattende og 

opstrammende. 

I forbindelse med ansigts- 

behandling. 

 

Rygbehandlinger. 

Dybderens af ryggen. 

Afrensning, peeling (efter hudens 

tilstand), damp, dybderens, 

desinficerende tonic, concentrat, 

maske. 

 

Rygmassage. 

Afrensning, afslappende massage i 

plejende special hudolie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 995,- 

 

 

 

 

 

kr. 440,- 

 

 

 

 

 

 

 

       kr. 250,- 

 

 

 

kr. 250,- 

 

kr. 195,- 

 

 

 

 

 

 

kr. 595,- 

 

 

 

kr. 295,- 

 Hårfjerning med voks.  

Alle voksbehandlinger begynder 

med afrensning i desinficerende 

pre gel, og afsluttes med 

beroligende og kølende creme. 

 

Underben til knæene........................ 

Underben med knæene.................. 

Hele ben............................................. 

Hele ben inkl. bikinilinie .................... 

Bikinilinie……………………………......

½ ben lår ell. underben & bikinilinie. 

Overlæbe eller hage........................ 

Overlæbe og hage........................... 

Underansigt........................................ 

Ryg/skuldre......................................... 

Armhuler……...................................... 

Under- eller overarme....................... 

Hele arme........................................... 

 

Bryn og vipper. 

Retning/farvning af bryn og vipper.  

Retning og farvning af bryn ............  

Retning af bryn ................................. 

Farvning af bryn ............................... 

Farvning af vipper/retning af bryn.. 

Farvning af bryn og vipper .............. 

Farvning af vipper ............................. 

 

Make-up. 

Dag makeup...................................... 

Aften makeup ................................... 

Brudemakeup+farvevalg før bryllup 

 

Manicure. 

Manicure m. massage og pakning. 

Pakning til tørre hænder ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. 250,- 

kr. 275,- 

kr. 395,- 

kr. 450,- 

kr. 180,- 

kr. 395,- 

kr. 125,- 

kr. 175,- 

kr. 230,- 

kr. 395,- 

kr. 170,- 

kr. 240,- 

kr. 300,- 

 

 

kr. 250,- 

kr. 180,- 

kr. 125,- 

kr. 125,- 

kr. 230,- 

kr. 225,- 

kr. 175,- 

 

 

kr. 245,- 

kr. 375,- 

kr. 750,- 

 

 

kr. 420,- 

kr. 165,- 

 

Ved afbestilling af behandling på 

behandlingsdagen, eller udeblivelse 

fra behandling opkræves ½ pris af 

den bestilte behandlings pris. 
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