PERMANENT MAKEUP
Bryn
Microblading
Lipp Liner
Lipp Liner inkl. skravering
Hele lepper
Angel lips
Eyeliner tynn, kun oppe
Eyeliner oppe og nede
Eyeliner – tillegg ekstra bredde
Eyeliner – tillegg vinger

4800,5300,4800,5500,6300,800,2800,3800,+1500,+1500,-

Etterfylling permanent makeup
- etter 3-10 måneder
- etter10- 16 måneder
- etter 16 måneder til 2,5 år
- etter 2,5 - 3 år

1500,1800,2500,3500,-

VIPPER

HUDFORNYELSE

Nytt sett klassiske vipper
1000,Påfyll klassisk
500-700,Nytt sett volum vipper
1300,Påfyll av vipper
700 - 900,Mega volum fra
1800,Fjerning av vipper
200,Farging vipper
200,Farging av bryn
200,Bryn design (inkl. voks og farge)
250,Vippeløft (inkl. farge)
800,Henna brows
650,Brynsløft
650,Oppfølgingstime Brynsløft og Henna
brows innen tre uker
450,Brynslaminering
800,Brynslaminering + vippeløft
1400,Bryn og vippeløft
1200,-

Dyprens
ZO stimulation peel
Easy Summer Glow
Mesoterapi Akne
Microneedling ansikt
Microneedling ansikt + hals
Microneedling 4 behandlinger
Betales ved første behandling
Microneedeling Touch up
Mesoterapi fra kr
Akneterapi fra kr
Mesoterapi Hårstimulering
- Hårstimulering 5 beh.
Cemical Skin Peel
Peel + anti age kelp maske

VOKSING

Voksing av bryn
Voksing av nese
Dyprens
Svettebehanding av armhuler
Stimuleringav hårvekst 5 behandlinger
Tatovering av isse eller hårfeste

750,990,2200,1600,1900,2400,5999,1500,1500,1600,1500,6500,650,970,-

GUTTAS HJØRNE

Etter 3 år belastes gjeldende nypris.
Nye behandlinger inkluderer ett påfyll.
Påfølgende etterfyll koster 500,- innen to
måneder etter første behandling. Deretter
gjelder normale priser for etterfylling.
Etterfylling inkluderer ikke ytterligere påfyll.
Arr, Areola og lignende behandlinger prises
etter gjennomført konsultasjon med behandler.

Voksing av bryn
Voksing av nese
Voksing overleppe
Voksing ansikt

200,400,150,450,-

200,400,750,4200,6500,4000,-

KOSMETISKE BEHANDLINGER
BUTOLINUMTOXIN (BOTOX)
Konsultasjon før behandling
1 område
2 områder
3 områder
Svettebehandling armhuler
Tanngnissing/masseter

JUVEDERM
Konsultasjon før behandling
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
2ml Volite Skin Booster
Hylase – fjerning av filler

PROFHILO
1 Behandling
2 behandlinger - 4 ukers mellomrom

Gratis
1800,3200,4200,4200,3200,-

Gratis
1900,2900,5200,7200,10.000,4500,800,-

PB SERUM MEDICAL
Fettkul
4000,Dobbelthake
7000,Fettansamling nedre eller øvre mage
5000,Fettansamling hel mage
8000,Arrfjerning
fra 5000,Cellulitter fremside eller bakside
6000,(lite område 20x20cm)
Cellulitter fremside og bakside
8000,Poser under øynene
5000,Oppstramming av ansikt
6000,Oppstramming av hals (halsløft)
8000,Oppstramming av hud på brystet
6000,-

Vi anbefaler 2-3 behandlinger av PB Serum for
optimal effekt. Vi gir derfor 20% på
behandlingene ved kjøp av flere ved oppstart.
Alle kosmetiske behandlinger utføres av
autorisert sykepleier.

3500,6500,-

Dine behandlinger booker du enkelt på:
www.klinikkdaub.no
Vi anbefaler alle kunder å følge oss på
facebook og instagram for tilbud og kampanjer

