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BRUDE MAKEUP

BRUDEPAKKE 

Komplet brude makeup på selve dagen inkl.  
forudgående konsultation vedr. makeuppen. 
Brude makeup inkl. 
“askepot ampul”........................................ kr.          600,-

Tillægsbehandling: 
Prøve makeup.................................... fra kr.   300,-

En uges tid før dit bryllup gives en mini-an-
sigtsbehandling med henblik på at give ansigtet 
vitailitet, nærring og fugt. Vipper bliver farvet 
og bryn korrigeres (rettes) og vi giver lækker 
håndpleje (manicure) med lak, konsulation om 
makeup forud for dagen - samt makeup på selve 
dagen.

• Mini-ansigtsbehandling
• Farvning af vipper inkl. korrektion af bryn
• Håndpleje inkl. manicure og lak 
• Forudgående konsultation om makeup 
• Brude makeup m/ “askepot ampul” på dagen

Pris......................................................... fra kr.   1300,-

Tillæg ved fransk lak.................................. kr.        150,-

Tillæg ved prøve makeup.................. fra kr.      300,- 

Alm. Manicure
Negle files i facon, neglebånd ordnes 
og klar lak................................................ kr.     275,-

Peeling, negle files i facon, 
neglebånd ordnes, maske, 
håndmassage og klar lak...................... kr.      300,-

Luksus Spa Manicure 
Alt ovenstående inkl. AHA (frugtsyre) 
og collagen............................................. kr.     350,-
m/ farvet lak..........................................+ kr.       95,-
m/ fransk lak ........................................ + kr.      135,-

Helende parafinbehandling
til hænder eller fødder........................... kr.      125,-

Luksus Spa Pedicure
Fodbad, peeling, negle files, negle-
bånd ordnes, maske, fodmassage 
og fransk lak............................................ kr.     395,-

MANICURE & PEDICURE

KONTAKT PERFECT SKIN

Vi anbefaler dig at være i god tid med at kon-
takte os med henblik på booking af din bru-
destyling, så vi kan garantere dig den tid og det
tidspunkt, du ønsker. Kik ind til os, så snart du ken-
der bryllupsdatoen, så vi sammen kan tilrette-
lægge dit helt personlige behandlings- og sty-
lingforløb. Vi glæder os til at gøre din dag helt 
speciel.

BLIV DEN SMUKKESTE BRUD PÅ DEN STORE DAG

Den perfekte makeup skal afspejle brudens individuelle type og samtidig matche 
kjolens stil og brylluppets tema. Det er vigtigt, at udtrykket er gennemtænkt og der
skabes harmoni mellem brud, kjole, makeup, hår, smykker og blomster. Enhver brud
glæder sig til at have alles øjne hvilende på sig, især hvis man ved, at man ser 
strålende og dejlig ud. Perfect Skin hjælper dig med din personlige brude makeover. 
Vi tager hånd om din hud og makeup, så du kan føle dig helt tryg og blive præcis 
den smukke brud, du altid har drømt om at blive...
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