Ansigtsbehandlinger:
ON THE RUN En ansigtbehandling til dig der er på farten. Behandlingen indeholder dobbelt
afrensning, eksfoliering med planteenzymer og maske der booster hudens fugtbalance.
ca. 30 min. 300.-

KLASSISK ANSIGTSBEHANDLING Kalahari's klassiske ansigtsbehandling til tør hud
booster huden med fugt. Under behandlingen nyder du en velgørende, afslappende
ansigtsmassage og en maske med rige, botaniske olier fra Shea Butter, Jojoba og Kalahari
melon. Behandlingen indeholder også en grundig eksfoliering med planteenzymer, så
huden efterlades silkeblød og glat - og stråler af velvære! Ca. 60 min. 500,-

LUKSUS ANSIGTSBEHANDLING Dette er en yderst afstressende og effektiv behandling.
Behandlingen indeholder afslappende massage af ryg, ansigt, hænder, nakke og skulder.
Der vil blive lavet en special behandling til hver enkelt kunde med Kalahari’s frugtsyre,
økologiske plantekoncentrater, effektivt ler og frugtenzymer og derved opnås imponerende
resultater ved ældningstegn, rødme, acne, grov hud med store porer og hyperpigmentering.
Ca. 100. min. 750,-

DYBDERENS Dybderensende behandling er skræddersyet til at rense huden i dybden.
Behandlingen indeholder en grundig eksfoliering, masker med dybderensende og
beroligende ingredienser som kaolin, mandelsyrer og honeybush extract. Ca. 60 min. 450,-

VITAMIN-C BEHANDLING. Naturligt Vitamin C er en super-antioxidant der booster huden
på flere måder! Kalahari's Vitamin C Behandling er en effektiv de-age behandling med
synligt opstrammende effekt. Behandlingen booster huden med essentielle antioxidanter,
forbedrer kollagen- og elastinproduktionen og forbedrer hudvævets styrke. Huden vil efter
behandlingen fremstå lys, klar og glat. Behandlingen er velegnet til alle aldre og
hudtyper. Ca. 45 min. 475,-

D-AGE 5 ANSIGTSBEHANDLING AGE 5 er en kemisk peeling med 5 typer AHA og BHA
(frugtsyre). Denne "HIGH PERFORMANCE" Behandling eksfolierer effektivt huden og
stimulerer celledeling/fornyelse. Dette er vores mest effektive behandling og den
behandling, der går dybest i hudlagene. Behandlingen forfiner synligt hudens tekstur,
reducerer fine linier og porestørrelse. Huden får et mere ensartet og glat udseende - med
en strålende sund glød! Velegnet til acne, ældningstegn og hyperpigmentering. Ca. 60 min.
650,-

Bryn & Vipper:
Farvning af bryn 99,Ret af bryn 110,Farvning af bryn inkl. ret 175,Farvning af vipper 155,Farvning af bryn og vipper inkl. ret 260,-

Voks:
Armhule 150,Arme 250,½ ben 250,Helt ben + bikinilinje 400,Bikinilinje 150,Brasiliansk kvinder 350,Ryg 250,Mave/bryst 300,Ansigt 150,Næse 100,Overlæbe/hage 120,-

Massage:
30 minutter 290,45 minutter 390,60 minutter 490,-

Vælg mellem dybdegående massage eller velvære massage.

Kalahari – Rolling sand massage: En massage der indeholder massagelys med sunde
og nærende ingredienser som Shea Butter og Sojabønne olie. 60 min. 525,Hotstone massage: Ca. 70 min. 550,-

Kropsbehandling:
Body scrub: Efter eget valg af eksfolierende ingredienser, og en fugtgivende blanding af
botaniske olier fra Kalahari, får du silkeblød og strålende smuk hud. Ca. 60 min. 400,Kalahari Botanical kropsmask: Botanical Clay anvendes til denne kropsmaske, er en unik
mineralbaseret kropsmaske, som anvendes som en 2-i-1 eksfoliering og som maske.
Pulverbasen er rig på antioxidanter og vindruekerne olie, hvilket giver masken
opstrammende og fugtgivendeeffekt. Virker mildt eksfolierende og stimulerer
blodcirkulationen. Ca. 60 min. 500,-

Hænder/fødder:
Manicure: Håndbad, peeling, formning af negle og neglebånd, håndmassage, håndcreme,
negleolie og klar lak. Ca. 60 min. 450,-

Mini manicure: Formning af negle og neglebånd, håndcreme og negleolie. Ca. 30 min.
200.-

Pedicure: Fodbad, formning af negle og neglebånd, fjernelse af hårdhud, fodmassage,
fodcreme og negleolie. Ca. 45 min. 375,-

Pedicure med shellak: Ca. 75 min. 550,-

Shellac:
Shellac helfarve: 250,Shellac fransk (hvid kant): 300,Shellac efter mini manicure: 200,-

