
ANSIGTSBEHANDLINGER
ANALYSE ...................................290,00 kr.
Hudanalyse, afrens, vejledning i hudpleje og hud-
pleje produkter. Inklusiv afsluttende cremepleje.

TEENAGE ...................................350,00 kr.
(Unge op til 18 år.) Hudanalyse, afrens, skånsom 
peeling, evt. fjernelse af urenheder, maske og 
dagcreme efter hudtype.

BASIS .........................................490,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling efter hudtype, fjernelse 
af urenheder, maske samt dagcreme efter hudtype.

LUKSUS .....................................590,00 kr.
udanalyse, afrens, peeling efter hudtype,  
fjernelse af urenheder, ansigts- skuldre/ nakke 
massage. Ansigtsmaske, afsluttende dagcreme.

SENSITIV .................................... 675,00 kr 
Hudanalyse, afrens, evt peeling (hvis huden 
tillader.) Crememaske til genopbygning af 
sart hud. Afsluttende creme pleje efter hudens 
tilstand. Inkl ansigtsmassage og special pleje. 
Vi anvender cremer uden parfume, special pro-
dukter til sart hud.

DIAMANT BASIS/ REPAIR*
............................. 575,00 kr. / *675,00 kr.
Hudanalyse, afrens, ansigtshuden slibes let 
med diamant slibehoved  efter hudens tilstand.
Inkl  ansigtsmaske, afsluttende dagcreme. Tør, 
træt, forsømt. (Anbefales ikke i sommerhalvåret.)
REPAIR* + ar dannelser, forstørret porer. Denne 
inklusiv special pleje efter hud tilstand.

DIAMANT ANTI AGE .....................795,00 kr. 
Hudanalyse, afrens, ansigtshuden slibes med 
et større udvalg af de effektive og skånsomme 
diamant slibehoveder. Dybdegående resultat 
orienteret behandling. Inkl. Anti age fugt boost, 
ansigts og hals- maske. Afsluttende dagcreme 
og øjencreme. Mimiske linjer, grove porer, 
træt og forsømt hud.
(Anbefales ikke i sommerhalvåret.)

FRUGTSYRE BASIS/ REPAIR*
............................. 605,00 kr. / *705,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling. Ansigtshuden be-
handles mere dybdegående med Medex popu-
lære AHA frugtsyre, efterfulgt af creme pleje efter 
hudtype træt/mat hud. REPAIR* træt, mat, arret 
hud, forstørret porer. Inkl special pleje heraf am-
pul/ serum.

FRUGTSYRE ANTI AGE .................... 825,00 kr.
Hudanalyse, afrens, peeling, AHA frugtsyre. 
Inkl anti age ampul pleje. Special crememaske 
efter hudens tilstand. Velvære skuldre/ nakke 
massage. Inkl dagcreme og øjencreme. Tør, træt, 
mat hud. Med fine linjer/ rynker/ forstørret porer.

CAVIAR ANTI AGE ......................825,00 kr. 
Hudanalyse, afrens, ansigtshuden samt øjenom-
givelserne eksfolieres med special enzym pee-
ling, anti age ampul boost. Ansigts- skuldre/ 
nakke massage. Inkl special ansigtsmaske, af-
sluttende anti age caviar creme og øjencreme. 
Fine linjer, træt, mat hud.

MODELLING MASK ......................825,00 kr.
Hudanalyse og afrens efter hudtype. Ansigtshuden 
boostes med speciel modelling mask efterfulgt af 
et skræddersyet behandlingsforløb. Masken er ela-
stisk/bøjelig og køler fantastisk behageligt på hu-
den. Ideel før/ efter behandlingsforløb. Fugtgivende, 
forfriskende anti age maske. Tilbydes hele året rundt. 
Særligt god til tør, træt, mat eller aldrende hud.

SPECIAL+ ............................. Fra 695,00 kr.
Book denne behandling ved tvivl om behand-
lingstype. Vi anbefaler især denne som første 
gangs behandling.
Hudanalyse, afrens, herefter skræddersyes 
behandlingen nøjagtigt ud fra hudens behov 
og mangler. Alle behandlingsmetoder vil efter 
professionel vejledning kunne anvendes ud fra 
din hudtilstand såvel specielle fokus-områder. 
Ansigtshuden der trænger til det helt store boost 
hvor mere dybdegående og resultat orienteret 
hudpleje er i fokus.

TILKØB af behandlingsområde hals og dekollete 
fra 150,00 kr.

RABAT ved køb af 3 turskort (*Gælder alle 
ansigtsbehandlinger over 600 kr stk.) Det fulde 
beløb betales på én gang hvorved rabat straks 
opnåes. Rabat á 150,00 kr.

BRYN OG VIPPER
BRYN Let tilretning ......................... 135,00 kr
BRYN+ Korrektion af bryn ..............180,00 kr.
FARVNING af bryn inkl tilretning/ korrektion*
............................. 175,00 kr. / 225,00 kr.* 
FARVNING af vipper ..................... 155,00 kr
FARVNING af bryn og vipper,  
inkl korrektion af bryn ....................255,00 kr.

MAKE UP
MAKE UP EFTER BEHANDLING ...... 250,00 kr.
Skal du videre til møde? Eller føler du dig bare 
aller bedst tilpas med lidt make up i hovedet. 
Vi hjælper gerne! “Make up efter behandling” 
indebære løs foundation, (læs: pudder) rouge 
efter ønske. Inkl let mascara og transparent 
glans/ eller farve til læberne.

BRUDE MAKE UP............... Fra 1150,00 kr. 
Denne inklusiv en prøve-makeup. Inkl. Ampul. 
(gratis inklusiv, anvendes efter aftale frem til 
bryllupsdagen, for optimal pleje af huden.)
Betaling for kørsel og fremmøde udenfor klinik-
kens normale åbningstid 200,00 kr.
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PRISLISTE 
HUDPLEJE & SPECIALBEHANDLINGER

MEDEX BIO SCIENCE
HUDPLEJEPRODUKTER

WWW.MARIABANSOV.DK

OBS! I tilfælde af afbud, skal dette meddeles til klinikken pr. mail/tlfsvare senest 24 timer forinden aftalt tid. 
Ved afbud efter 10:00 på dagen eller udeblivelse, forbeholder vi os retten til at opkræve 20% af den aftalte behandlingspris. 

Hos kosmetolog Maria Bansov går vi hverken på kompromis med vores tid eller vores behandlinger.
Vi lytter til dig og dine behov, og skræddersyer behandlingen på bedst muligvis.

Vi har et stort udvalg af forskellige behandlingsformer.
Med kosmetolog og læge-eksamineret fodplejer uddannelse står vi til rådighed 

ved mindre problematiske, såvel selvforkælende behandlinger.

Vi behandler alle hud-tilstande, og har produkt serie efter hudtype. 
Medex produkterne er fra Holland og her arbejdes og produkt- udvikles fra eget laboratorium,

Medex er i konstant udvikling med deres produkter for bedst mulig virkning. 
REN-skincare er en produkt serie 100% uden parabener,

100% uden syntetisk parfume og 100% uden farvestoffer. REN-skincare plejer og booster den normal/sarte hud.
Kan såvel skærddersyes til problematisk hud i ubalance. 

Medex anvendes ved dybdegående og resultatorienteret hudpleje. 
Samt REN-skincare ved graviditet- efter endt sygdoms forløb, såvel ved normal/sart hud. 

Vi fører følgende produkt serier:

Velkommen! 
Mvh. Kosmetolog Maria Bansov

  HOVEDGADEN 63  •  DK-8220 BRABRAND  •  TELEFON (+45) 86 26 26 03

Åbningstider
Mandag & Tirsdag kl. 9.30-15.45

Onsdag kl. 10.30-17.30
Torsdag kl. 9.30-14.30
Fredag kl. 10.00-17.00

Specialopgaver: Efter aftale



MASSAGE
SKULDRE OG NAKKE..ca. 10 min. 205,00 kr.
Velvære olie-massage af skuldre og nakke.

RYG .......................... ca. 25 min. 320,00 kr.
Velvære olie-massage af skuldre, nakke, ryg og 
lænd.

HELKROPSMASSAGE ..ca. 50 min. 625,00 kr.
Velvære olie-massage af skulder, nakke, ryg, 
arme, ben og fødder.

LUKSUS .........................40 min. 525,00 kr. 
Velvære olie-massage til ømme ansigtsmuskler 
og træt ryg.

RYGBEHANDLING ... ca. 45 min. 595,00 kr.
Inkl massage. Afrens, peeling og creme maske 
efter hudtype. Ideel før/ efter sommer halvår.

VOKSBEHANDLINGER
Overlæbe ....................................135,00 kr.
Overlæbe og hage ...................fra 195,00 kr.
Ansigt/ hals ............................fra 305,00 kr.
1/2 ben ......................................295,00 kr.
1/1 ben ......................................475,00 kr.
1/1 ben inkl bikini ...................fra 595,00 kr.
Bikini linje ...............................fra 190,00 kr.
Tanga ..........................................250,00 kr.
Armhuler .................................fra 190,00 kr.
Arme ......................................fra 250,00 kr.
Ryg/m skulder ..... fra 350,00 kr. / 375,00 kr.

FODBEHANDLINGER
PEDICURE ..................................320,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes 
og negle files til. Inkl fodmassage.

FODBEHANDLING BASIS
...................................................445,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes 
og negle files til. Hård hud fjernes med skalpel/
eller slibekapsel. Inkl. fodmassage.

FODBEHANDLING LUKSUS
...................................................575,00 kr.
Fodbad, klipning af negle, neglebånd ordnes og 
neglene files til. Hård hud fjernes med skalpel/ 
eller slibekapsel. Fødderne peeles og behand-
les med fugtgivende maske. Inkl let fodmassage.

ALM LAK BASIS .........................150,00 kr. 
Underlak, 2* alm neglelak. Overlak for bedst 
mulig holdbarhed.

ALM LAK FRANSK .....................200,00 kr.
Underlak, fransk lakering. Overlak for bedst 
mulig holdbarhed.

MANICURE
MANICURE BASIS .....................260,00 kr.
Negle files i facon og klargøres. Neglebånd 
ordnes. Inkl fugtgivende creme.

MANICURE LUKSUS .....................475,00 kr. 
Negle files i facon og klargøres. Neglebånd 
ordnes. Inkl peeling af hænder, efterfulgt af fugt-
givende creme. Inkl klar transparent lak.

+ LAK BASIS (hel farvet eller klar) ...255,00 kr.

SHELLAC, LANGTIDSHOLDBAR NEGLELAK
SHELLAC BASIS ................................ 350,00 kr.
Alm farve efter valg. (Spar 85,00 kr. i forbindel-
se med manicure fratrækkes ved kassen.)

SHELLAC FRANSK .....................425,00 kr. 
Fransk hvid kant. (Spar 85 kr i forbindelse med 
manicure fratrækkes ved kassen.) 

ÅBNINGSTIDER
Mandag ................................ 10.00 - 15.00
Tirsdag .................................. 10.00 - 15.00
Onsdag ................................. 11.00 - 17.30
Torsdag ................................. 10.00 - 14.00
Fredag ................................... 10.00 - 17.30
Weekend / helligdage .................. Efter aftale

(I forbindelse med større arrangement eller bru-
demakeup. Merpris for kørsel og fremmøde.)

VENLIG OPLYSNING Afbudspolitik
Da vi er afhængig af vore kunders booking (og 
ikke ved sene afbud har mulighed for at booke 
anden kunde). Ser vi os derfor nødsaget til at 
kræve 50% af behandlingens pris. Dog mini-
mum 100 kr. - Ved afbud meldt senere end 24 
timer før behandlingens start.

Book tid online på
www.mariabansov.dk

eller på telefon 86262603 

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen i klinikken.
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