
ANSIGTSBEHANDLINGER M/K
Vi har gjort det nemmere for dig at vælge. Du beslutter, hvad du  

vil investere i dig selv, så sammensætter vi den helt perfekte 

behandling til netop dig. I alle behandlinger indgår naturligvis  

afrens og peeling, maske samt afsluttende cremer og beskyttelse.  

Vejledning til hjemmepleje og vejledning i eventuel opfølgnings-  

program. Fra Medium og opefter indgår der massage af ansigt, 

nakke og skuldre samt retning af bryn.

MINI   30 min.  kr.  399,- 
Velværebehandling eller lunch behandling.

SMALL 45 min. kr.  499,- 
Hurtig effektiv behandling der giver synligt  

resultat straks. F.eks. pensling.

MEDIUM 60 min. kr.  629,- 
Almindelig ansigtsbehandling m. lidt af det hele.

LARGE 80 min. kr.  749,- 
Heri indgår kraftig specialmaske, der giver  

optimal virkning de næste mange dage.

DE LUXE   90 min. kr.  959,- 
En skønhedscocktail af proteiner og vitaminer, genopliver 

huden, strammer op og mætter med fugt og næring. 

Afslutning med varme oshiburi-håndklæder 

TILVALG TIL ANSIGTSBEHANDLINGER
Retning af bryn med voks  kr. 49,-
Indslusning med meso, synlig opstramning kr. 150,-
Ampul, øger behandlingseffekten  kr. 69,-
Øjen eller halsmaske  kr. 69,-
Frimator-peeling, forår/efterår  kr. 159,-
Kraftige specialmasker fra   kr. 150,-
Diamantslibning  kr. 195,-
Grundigere dybderens  kr. 110,-
Let makeup  kr. 120,-
Zoneterapi i ansigtet  kr. 200,-

FOKUS PÅ ØJNENE
ØJENBEHANDLING 25 min.  kr. 279,-
Opstrammer, minimerer poser og mørke rander. 

Vi anbefaler kur af 5 gange.  

Farvning af vipper & bryn, inkl. retning   kr. 259,-
Farvning af vipper, inkl. retning  kr. 200,-
Farvning af bryn, inkl. retning  kr. 160,-
Retning af bryn med pincet eller voks  kr. 120,-

SPECIAL ANSIGTSBEHANDLINGER
KONTUR RADIO FREKVENS  40 min. kr.  525,-
Ansigtsløft uden kniv. Dejlig varm massage med radiofrekvens.  

Synlig effekt med det samme. Vi anbefaler kur af 5 gange. 

DIAMANTSLIBNING ELL. FRUGTSYREPENSLING 
Afhjælper mørke pigmentpletter, grov hud, acne, ar,  

rynker og slap hud. Spørg efter kur. 30 min. kr. 499,-
 

AKUPUNKTUR ANSIGTSLØFT 80 min. kr.  950,-
Skøn behandling med små nåle der aktiverer dine ansigtsmuskler. 

Du får en skøn massage med zoneterapi i ansigtet. Dermed 

opnåes et yngre udseende med mindre rynker, frisk hud og en 

renere glød i ansigtet. Afhjælper hængende underansigt, poser  

og rander ved øjnene, hængemule, grove porer og uren hud.  

Du får et løft og et mere harmonisk ansigt.

   

ELEKTROKOSMETIK  20 min. kr. 599,-
Få fjernet karsprængninger, milier, talgknopper, leverpletter, hud-

gevækster, vorter, skintags og kolesterol aflejringer ved øjnene 

 

OXYGEN LIFT  kr. 1.200,-
Nyt liv til træt og livløs hud. Synligt og mærkbart  

løft efter 1 behandling med oxygen, der ilter huden.  

Optimal opstramning og glød, den originale fra Paris  

Prøvebehandling 1. gang 70 min.  kr. 990,-   

FIRE AND ICE -iS CLINICAL  30 min.  kr. 670,-
Maskepakninger balancerer huden og giver nyt liv. 

Peeler, fugter og strammer op. 

SALISYLSYRE PEEL - BIOPHORA 40 min. kr. 1.900,-
Hurtig og effektiv reduktion af grove porer, mørke 

pletter og fine linjer. Ny hud på et øjeblik. Regn dog 

med en stram og tør hud, afskalning kan forekomme.  

 

MEDER ANSIGTSBEHANDLING 50 min. kr. 750-
Afhjælper slap, trist, grovporet hud. Dobbelthager og kalkunhals.

Udjævning af rynker og mimiske linier. Botox i naturlig form uden 

kanyler. Synligt efter 1 behandling. Anbefaler kur af 5 gange.

 

BEAUTY ANGEL 12 min. kr. 229,-
Ansigt og krop behandles med rødt collagen lys. Tidsmaskine 

der gør din hud yngre med tiden. Vibration strammer op og giver 

vitalitet til en øm krop. 

Vi anbefaler kur af f.eks 12 gange    kr. 2399,-

KROPSBEHANDLINGER/ VELVÆREMASSAGE
Kropsmassage   50 min.  kr. 575,-
Luksus kropsbehandling  90 min. kr. 850,- 
Peeling og massage i dybdevirkende olier.

Hot Stone kropsmassage 75 min. kr. 850,-
Meget dybdegående og afstressende.

Helsende rygmassage   20 min. kr. 295,-
Rygrens med peeling   60 min. kr. 629,-

SLANK OG OPSTRAMNING med Ultratone Intone Pro
Elektroterapi til slankning af kroppen. Dine muskler opbygges og 

fedtceller nedbrydes. Kan kombineres med både ansigt og krop, 

så du samtidig får opstrammet ansigtet. Genial til detox, udrens-

ning og ømme muskler og led. Behandling   kr. 525,-
Kurforløb af 5 eller 12 gange fra   Kr 2290,-

HÅRFJERNING - med mild varm voks  

Lår  kr. 249,-
Lægge  kr. 239,-
Hele ben, inkl. bikini  kr. 469,-
Bikinilinie fra    kr. 130,-
Bikinilinie, Brasilien style  kr. 425,-
Armhule, axil  kr. 130,-
Arme fra  kr. 265,-
Maven, slips fra navle og ned  kr. 89,-
Skuldre  kr. 300,-
Ryg eller mave og bryst  kr. 379,-
Læbe  kr. 120,-
Hage/hals  kr. 200,- 
Læbe og hage  kr. 245,- 
Hele ansigtet incl. retning af bryn  kr. 389,-
Vi anbefaler efterbehandling med ampul   kr. 100,-
PERMANENT HÅRFJERNING
Epilering, 20 min. kr. 479,- / Epilering, 10 min. kr. 260,-
Der er mulighed for henvisning fra læge/sygehus 

ELLIPSE LASER 
Varig hårfjerning, der ikke gør ondt. Vi har vores egen maskine 

og har 12 års erfaring. Hårene skal være mørke - ved lyse hår 

anbefaler vi epilering. Særskilt prisliste fra   kr. 600,-

HUDANALYSE  20 min. Kr. 150,-
Få vejledning i korrekt pleje af din hud. Efter en nøjagtig analyse 

af hudens tilstand er vi i stand til at sammensætte en individuel 

behandling og anbefale korrekt hjemmepleje. Ved køb af min. 3 

produkter eller efterfølgende kurforløb er analysen gratis.

 

HÆNDER OG FØDDER -  Pedicure/Manicure
Shellak ell. Essie Gel  30 min. kr. 350,-
Hænder ell. fødder. Flot lak, tør med det samme. 

Holder min. 2 uger

Kom til behandling uden lak/shellak 

- ellers betaler du 

for aftagning   kr. 100,-
Fodpleje  45 min.  kr. 380,-  
Pedicure/forpleje luksus med massage 50 min.  kr. 469,-  
Lakering eller maske i behandlingen  kr. 100,-
Negle manicure uden lakering 15 min. kr. 250,-
Manicure spa  45 min. kr. 359,-
- med ekstra pleje til neglebånd og hænder 

Fransk lakering alene u.behandling først 30 min. kr. 250,-
Kunstige negle - stærke og naturtro.  Priser fra kr. 580,-
Opbygning af flotte negle med acryl. Naturlige og 

holdbare og ødelægger ikke dine egne negle.    

Flot hvid kant  kr. 125,-
Balancering/opfyldning/kontrol af negle kr. 539,-

MAKEUP  
Let makeup efter ansigtsbehandling   15 min.  kr. 120,- 
Vejledende makeup  45 min. kr. 350,- 
Fest makeup 30 min. kr. 389,- 
Brudemakeup inkl. prøve                 2 x 30 min. kr. 625,-

MAKEUP-  eller HUDPLEJEAFTEN  
3 timer pr. pers.  Kr.  170,-
- saml et hold på min. 6 personer og vi guider, underviser og vejleder 

i makeup eller forskellige former for hudpleje og behandlinger. F.eks. 

uren hud, rynker, linier, karsprængninger, pigmentforandringer. Begge 

former kan kombineres. Ring for nærmere information eller send en 

mail på: kontakt@bodyguide.dk 



pHformula 
En spansk banebrydende serie hvor behandlinger og produkter er 

baseret på teknologien bag ”regenerativ medicin”; en proces hvor 

beskadigede celler erstattes af nye, eller huden stimuleres til at 

reparere sig selv. En frugtsyre *cosmeceutical serie uden parfume 

der har produkter/behandlinger fra 239,- til kr. 725,-

DECLEOR
Fransk naturserie. Giver din hud energi og balance med unikke 

planteessencer. Eksperten indenfor aromaterapi. Meget dybde-

virkende olier, balmer og cremer med respekt for både din hud og 

miljøet. En af de mest ledende serier inden for den professionelle 

hudplejeverden. Høj kvalitet og gode resultater. Med både be-

handlinger og hjemmeplejeprodukter. Priser fra 329,- til 1299,-

iS CLINICAL
Amerikansk frugtsyre serie. Stjernernes foretrukne i Los Angeles. 

Eksklusiv *cosmeceutical der skiller sig ud af mængden i kraft 

af deres naturlige ingredienser. Samarbejder med Cancerfonden 

i USA. Serummer og complekser ændrer din hud radikalt. Lette 

tynde konsistenser.  Priser fra 389,- til 1499,-

SENSAI (tidligere Kanebo)
Japansk Hudpleje beriget med silke der fugter i dybden. Inspireret af 

jagten på uendelig skønhed, SENSAI kombinerer avanceret hudpleje 

teknologi med den øverste magt af sin dyrebare signatur ingredi-

ens, Koishimaru Silke. Denne ekstraordinære sammensmeltning af 

videnskab og natur arbejder i harmoni med kroppen, skaber fejlfri 

silkeblød hud, der forbedrer enhvers unikke skønhed.

   Priser fra 329,- til 6.000,-

Elizabeth Arden PRO
Ny amerikansk hudplejeserie udviklet specielt til professionelle. 

Tanken bag Elizabeth Arden PRO er, at tilbyde enkle, effektive 

hudplejerutiner og løsninger for forskellige hudtilstande med ud-

gangspunkt i din huds sundhed. Opbygget på frugtsyre og kraftige 

antioxidanter. Forskningssamarbejdet mellem et af verdens mest 

veletablerede og kendte kosmetikfirmaer, Elizabeth Arden, og 

en af verdens mest innovative og ledende hudplejeforskere, Joe 

Lewis, har resulteret i en ny generations *cosmeceuticals. 

   Priser fra 389,- til 755,-

*Cosmeceutical er hudpleje der er så kraftigt at det ligger lige på 

grænsen mellem hudpleje og medicin. Må kun forhandles af pro-

fessionelle hudplejeterapeuter og kosmetologer, da det er vigtigt 

med en grundig vejledning inden brug.

AFBUD: Der skal meldes afbud til bestilte 
behandlinger senest dagen før inden kl. 12.00 

i modsat fald betales 50% af behandlingens pris.

Fælles for alle vores hudplejeprodukter er, at de er effektive  

og professionelle problemløsere, og at de alle kun kan købes  

hos udvalgte kosmetologer. 

Man kan faktisk dele problemer 
med huden op i 4 kategorier: 

*  Pigmentforandringer. Mørke pletter. Leverpletter. 
Hyperpigmentering. Pigmentskjolder forårsaget af 
overdreven sol, hormonelle forandringer v. graviditet, 
overgangsalder, p-piller, stress, ”kemi” mm.

*  Moden hud. Ældning, linier, rynker, slap- eller for  
tidligt ældet hud.

*  Sart, sensitiv, rosacea eller blodsprængninger. 
Herunder allergikere.

*  Akne, uren hud, fedtet hud. Grove, ”åbne” porer,  
eller overfladiske ar.

Du kan sagtens have flere af problemerne fordelt på huden.  

Dine behandlinger eller hjemmepleje program bliver sammensat 

særligt til din huds behov af din specialist i BodyGuide.

Her kan du læse mere om,
hvilke mærker vi forhandler 
og behandler med

Indehaver Rikke Møller
- Aut. kosmetolog og hudterapeut

- Farve og stil konsulent
- Master negledesigner

- Ansigts akupunktør/zoneterapeut

GIV ET GAVEKORT 
til én du holder af! 

En gave af oplevelse og velvære. 
Pakkes i smuk æske 

med luksus cremeprøver.

LAD OS
FORKÆLE DIG, 
 NÅR DU VIL 
VÆRE GOD 

VED DIG SELV!

VELVÆREHUSET BODYGUIDE
Torvet 1 - Svendborg - tlf. 62210990
www.bodyguide.dk - online booking

Bliv inspireret og shop hjemmefra:
www.hudplejeshop.bodyguide.dk

Velvære, personlig behandling  

og omhyggelig service er i højsædet  

hos BodyGuide’s professionelle personale!

Negle & hudplejeinstitut for begge køn

Scan koden og se 

en lille film om os
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Åbningstider:
Mandag/tirsdag 9 - 17

Onsdag lukket

Torsdag 9 - 19

Fredag 9 - 17

Lørdag 9 - 14


