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På vores klinikker fi nder du et stabilt team af kosmetologer 
og kosmetikere med forskellige specialer og uddannelser.

Vi sparer naturligvis på tværs af hinanden, og optimerer vores 
viden løbende, da vores intention er, altid at kunne yde den 

bedste service og behandling for vores kunder.

Som indehaver af Visage hudpleje klinikkerne er det vigtigt 
for mig, at du er 100% tilfreds med dit behandlingsforløb. 

Vi bruger mange ressourcer på at uddanne personale og kun 
ved at modtage input fra vores kunder, kan vi følge med i 

eventuelle problemstillinger, ris og ros. 
På denne måde kan vi forbedre os og blive dygtigere til at 

kommunikere og behandle.

Mit eget speciale er permanent make-up som jeg udøver og 
underviser i (30 års erfaring). Du er altid velkommen til at 

kontakte mig direkte på mail bentevisage@gmail.com 

Vi glæder os til et godt samarbejde

Bente & Visage pigerne

Velkommen til Visage Hudplejeklinik
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Ansigtsbehandlinger

Ansigtsbehandlinger inkl. Beauty Angel

Retinolpeeling 

Vi tager udgangspunkt i din huds behov og tilbyder høj-virksomme behandlinger både 
inden for den økologiske og den biomedicinske hudpleje. Du kan vælge mellem 1 eller 
1½ times behandling.
Alle behandlinger indbefatter massage undtaget Acne behandling. Mange af vores be-
handlinger indbefatter Beauty Angel idet den nyeste viden har bevist, at du hermed får 
det allerbedste udbytte af din behandling. 

Ønsker du fokus på:
Velvære - Hudproblemer - Anti age / Pigment og tørhed
Vi tager udgangspunkt i din hud og dine ønsker, vælger de produkter der passer  
bedst til dit behov.

Der behandles i mærkerne: Pandhy’s, True Delight, Monteil, Exuviance og 
Mesoestetic.

Ansigtsbehandling 1 time - inkl. *Beauty Angel, 15 min.  695,- 
Ansigtsbehandling 1 ½ time - inkl. *Beauty Angel, 15 min.  795,-
Teenage / Acne behandling 45 min. - inkl. *Beauty Angel, 15 min.  595,-

*Ønsker du ikke Beauty Angel, fratrækkes kr. 100,- af behandlingen.

Exuviance Retinol er en A-vitamin behandling som eksfolierer og stimulerer dannelsen 
af nye hudceller, forbedrer hudens struktur, minimerer rynker og udjævner hudtonen. 
Retinol er desuden velegnet til hud, som er tilbøjelig til at udvikle acne samt fedtet hud. 
Behandling: Huden afrenses, herefter maske og retinolpeeling. Peeling-produktet be- 
holdes på ansigtet 6-8 timer, hvorefter det afvaskes derhjemme. 
OBS. Efter ca. 2-3 dage kan der opstå en afskalning, som typisk varer en dags tid, alt 
efter hudtype. Inden for en uge er huden dog helt restitueret med fornyet spændstig- 
hed og smidighed.    
 
Behandlingspris 995,-
3 behandlinger som kurforløb (6 ugers mellemrum) 2.500,-



4

Lifting med Radiofrekvens

Denne metode har været brugt i medicinsk behandling i mange år, og er en meget 
anerkendt behandling. Radiobølger arbejder dybt i huden, hvor der frigives varme, 
som stimulerer kollagen produktionen. Særligt velegnet til slap hud, genopbygning 
af rynker og linjer.   

Radiofrekvens inkl. Beauty Angel

Mesoèclat – Effektiv antiage behandling til alle hudtyper

Cosmelan - Udnævnt til World’s no 1 Pigmentation treatment

Behandling ansigt 45 min.   595,-
Behandling ansigt, hals og decolte 695,-
Radiofrekvens - kurforløb
6 behandlinger ansigt - 1 ugentligt behandling  3.300,-
6 behandlinger ansigt, hals og decolte - 1 ugentligt behandling 3.750,-

• Kan anvendes til ansigt og hænder
• Giver resultat allerede efter første behandling, ved behov kan kurforløb anbefales.
• Mindsker linjer og rynker
• Giver huden frisk kulør
• Træthedstegn forsvinder da døde og grå hudceller skubbes af overfladen.
• Afskalning 3-5 dage, nogen skaller mere end andre.
• Porerne formindskes
• En kraftfuld behandling med stor effekt.
Vi anbefaler behandlingen en gang om året for at booste huden i dybden.

Behandlingspris  1.100,- 
Tilkøb af produkter til hjemmepleje må påregnes.

• Effektfuld behandling til mange former for pigmentering og leverpletter
•  Kan være en hård behandling, men resultaterne er sikre og stabile
• Behandlingen er en kombination af klinik og hjemmebehandling, for at opnå et  
   fyldestgørende resultat
• Resultat at se allerede efter 7-10 dage, efter 7-8 uger opnås maksimalt resultat.
• Behandlingen kan udføres året rundt..
• Effektiv mod acne og acnear med pigmentforandringer.
• Som bonus effekt: reduceres talg og fedtproduktion i huden. 
Behandlingspris 4.500,- 
Prisen er inkl. produkter til de første 6 uger, derefter skal der  
påregnes produkter til vedligeholdelse. 

NY

NY
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Pandhy’s Nano Needling

Visage Signatur behandlingMesoèclat – Effektiv antiage behandling til alle hudtyper

Cosmelan - Udnævnt til World’s no 1 Pigmentation treatment

Diamantslibning

MicroNeedling

Med Dermapin/pen til alle hudtyper, - også den sarte hud. Dybdegående  
økologisk behandling med selectiv booster og rose quarts massage. 
Vælg mellem calm-, hyaluron-, whitening-, tan- eller eniergibooster. 
Incl. Beauty Angel. 1¾ time 895.-

Pandhy’s effektive sugarmassage og sugarstamp genopliver huden, powerpeeler 
og dybderenser urenheder, mens Gua Sha udglatter omkring øjnene. Huden 
repareres og fugtes intensivt med afsluttende maske og Beauty Angel.
En behandling som er både effektiv og ren nydelse. 1¾ time 895.-

Hudslibning mod grovporet ujævn hud. Udrens og afsluttende genopbyggende maske 
inkl. Beauty Angel. OBS! Undgå sol! Anbefales ca. hver 2 uge som kur.

1 Behandling inkl. Beauty Angel. 1¼ time 795,-
3 Behandlinger inkl. Beauty Angel 2.100,-
Område/del slib tillæg til behandling 195,-

Resultatorienteret behandlingskoncept til behandling af rynker, grove porer, acne, ar, sol-
skadet hud, pigmentpletter og strækmærker. Needling øger effekten af Botox- og diverse 
filler behandlinger. Med Needling nedbrydes hudens overflade, så de aktive stoffer kan 
”sluses” ned i hudens dybere lag. Huden genopbygger så sig selv i en ny, stærkere og mere 
smidig udgave. 
Hele ansigt inkl. Beauty Angel. Ca. 1¼ time.  1.200,-
Delbehandling max. 15 min. inkl. Beauty Angel 600,-
Strækmærker krop max. 1 time inkl. Beauty Angel 1.600,-

Det bedste resultat opnås ved at følge et behandlingsforløb 
6 ansigtsbehandlinger inkl. Beauty Angel (spar 1200,-) 6.000,-
6 kropsbehandlinger af strækmærker inkl. Beauty Angel (spar 1600,-) 8.000,-

Beauty Angel anbefales imellem MicroNeedling behandlingerne  
– kan købes enkeltvis eller klippekort.
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Even Skin Glow anti-age behandling

For en smuk og ensartet teint uden makeup.
Even Skin GLow (BB-glow) giver din hud  en smuk glød ved hjælp af nano nåle. Samtidig 
med indsluses der hyaluronsyre og pigmenter ned i huden. Derfor en perfekt behandling 
til ”urolig” hud eller en ”Askepot-løsning” til f.eks. bryllupsdagen eller andre særlige lejlig-
heder. Flere behandlinger giver et langvarigt resultat!
Even Skin Glow giver ensartet hudtone, klar teint og reducerer mørke rander så du opnår 
både antiage og ensartet glød i én behandling.

Vejledende behandlingsforløb:
Langvarige resultater op til 3-5 måneder: 4-6 behandlinger med 2 ugers interval
Opfrisk efter 3 måneder med 1 behandling ca. hver 6. uge.
Efter længere pause gentages behandling efter behov. 
Du kan med ekstra godt resultat vælge at behandle din hud med MicroNeedling  
inden Even Skin behandlingerne – mulighederne er mange.

1 behandling  1.000,-

Ved køb og betaling af flere behandlinger første gang:
2 behandlinger  1.800,-
4 behandlinger  3.500,-
6 behandlinger  5.200,-

GUA SHA behandling med bøffelhorn

Sugar Stamping behandling

Smidiggør og afspænder stift bindevæv og mimiske muskler. 
Giver smuk glød og naturlig lift. 1 time   695,-

Dybderenser og peeler din hud skånsomt og effektivt.
Sugar er naturlig transportør for efterfølgende serum. 
En effektiv behandling der skal opleves. 1 time 695,-
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Boost dine behandlinger med Beauty Angel collagen lys

De fleste af vores behandlinger kan med stor fordel kombineres med Beauty Angel 
collagen lys. 
Beauty Angel behandlingen er en klinisk dokumenteret lysbehandling som stimulerer 
bindevævet og øger collagen-, elastin- og hyaluronproduktionen. Efter bare 15 min. er 
processen igang og booster din valgte behandling. Du kan også vælge et kurforløb uden 
behandling passende til din alder

Det er en naturlig og effektiv måde at få en smuk hud på. Mange faktorer, så som vejret 
udfordrer din hud dagligt. Beauty Angel lys giver dig en blød, fugtig og smuk hud hele 
året rundt. Vi ved, at kroppens energi og humør påvirkes af lys. Beauty Angel lys er et 
energigivende og positivt lys, der efterlader dig opløftet, også i den mørke tid. Beauty 
Angel lys giver samtidig en behagelig varme i hele kroppen.

Beauty Angel har en positiv effekt på f.eks. acne, dybe strækmærker mm. - spørg din 
hudplejer vedrørende behandlingsforløbet.

”Beauty Angel lys er i stand til at genaktivere celleaktiviteten”. 
(Klinisk dokumenteret!)

Når opstartsbehandlingerne er gennemført, vedligeholdes resultaterne med 1-2  
behandlinger om måneden alt efter behov.
Behandlingen udføres kun i Horsens (Hestedamsgade) og på Frederiksberg.

Vejledende behandlingsforløb:
1 behandling Beauty Angel collagen lys, 15 min. 195,-
1 behandling Beauty Angel collagen lys inkl. collagen maske, 30 min. 399,-
6 behandlinger Beauty Angel collagen lys, 15 min 995,-
6 behandlinger Beauty Angel collagen lys inkl. collagen maske, 30 min. 1995,-
12 behandlinger/Kurforløb Beauty Angel collagen lys, 15 min. 1995,-
22 behandlinger/Kurforløb Beauty Angel collagen lys, 15 min. 3600,-

Kurforløb tilkøb: 
Afrensning med peeling og special maske efter hudtypebehov                      220,-
Specialmaske efter hudtypebehov uden afrens/peeling 150,-

Full body Beauty Angel, 20 min. (kun i Horsens, Hestedamsgade) 195,-
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Vipper og Bryn

Make-up

Permanent Make-up

Retning af bryn 150,- 
Farvning af bryn 150,-
Farvning af bryn inkl. retning 195,-
Farvning af vipper 150,-
Farvning af vipper og bryn inkl. retning 295,-
Lash lift / Vippebuk 395,-
Lash lift / Vippebuk inkl. farvning 495,-
Eyelash extensions (kun v. vores vippetekniker i Horsens) Fra 350,- 
(spørg efter pris på ny behandling eller opfyldning)

Make-up 550,-
Make-up vejledning ca. 1 ½ time 700,-
Prøve make-up f.eks. i forbindelse med bryllup o.lign. 450,-

Vippefortætning øvre 3.000,-
Ekstra volumen / design el. eyeliner + 500,-
Øvre og nedre eyeliner 5.500,-
Bryn 5.500,-
Læber 5.500,-
Ekstra touch up i løbende behandling + 500,-
Genopfyldning fra ½ år -2 år efter behandling 1.800-2.000,- 

Genopfyldning efter 3 år  3.000,-
Genopfyldning efter 4 år 4.000,- 
Genopfyldning efter 5 år 5.000-5.500,- 

Udføres af uddannet personale fra Long Time Liner og LCN  
Certificerede samarbejdspartnere fra Long Time Liner og LCN. 
Vi har landets største erfaring – 30 år.

Se alle de uretoucherede resultater og behandlinger på 
Instagram: Bentevisage
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Hårfjerning

Hårfjerning med naturlig økologisk sukkerpasta er skånsomt for huden 
og på sigt hårvækstreducerende. (Voksbehandling er muligt)

Overlæbe 120,-
Overlæbe + underlæbe 150,-
Overlæbe + hage 165,-
Overlæbe + underlæbe + hage 195,-
Hage 120,-
Kinder 170,-
Bakkenbarter 140,-
Næse eller ørehår 85,-
Hele ansigtet ekskl. retning af bryn 295,-

Arme 395,-
Armhuler 195,-
Ryg eller bryst/mave (inkl. skuldre) 495,-
Skuldre, mave eller lænd alene 275,-
Navleområde 125,-

Fra knæ og ned 380,-
Fra knæ og ned + lårets bagside 380,-
Lårets forside eller bagside 380,-
Lårets for + bagside 380,-
Hele benet 695,-
Hele benet inkl. bikinikant 795,-
Hele benet inkl. tanga 820,-
Hele benet inkl. brazil 995,-

Bikinikant 220,-
Tanga 275,-
Brazil 495,-

Mini brazil 15 min.  275,-
Forudsætter alm. brazil første gang, derefter indenfor 2-3 uger! 
Bookes efter behandling – kan ikke bookes online. 
Må uanset årsag ikke overstige den 3. uge fra første behandling.

Baller 275,-
Brazil + baller 595,-
Brazil + armhuler 595,-
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Permanent hårfjerning / epilering

Pandhy’s Fresh Foot - quick 

Hænder og fødder

Udføres med engangsnåle.
Behandling, afsat tid 10 min.  295,-
Behandling, afsat tid 20-25 min.  450,-

Permanent hårfjerning med ellipselys tilbydes af gæstebehandler fra 
Møhring Ellipse. Spørg efter gratis konsultation og specialbrochure. 
www.mohringellipse.com

Sukker- og saltpeeling, filning af hård hud under fødderne, varm sukker- og  
fresh foot oil blend maske i poseindpakning, afsluttes med fugtgivende  
creme. Lækker naturlig behandling. 45 min.   395,-

Mini manicure  250,-
+ lakering  100,-
+ Recolution (UV-lak)  150,-
Nailboost til skrøbelige negle inkl. uv-lak  450,-

Plejende luksus manicure inkl. lak, ekstra massage eller pleje 1 time  495,-
+ Recolution (UV-lak)  150,-
Fransk manicure  200,-

Pedicure
Fod behandling med behandling af hård hud, neglebånd, peeling, 
massage og maske 1 time  495,-
+ lakering  100,-
+ Recolution (UV-lak)  150,-

Recolution (UV-lak) uden manicure og pedicure  200,-
Gelenegle fra kr.  495,-
Fusion polyacryl gel  495,-
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Kropspleje

Hotstonemassage

Infrarød behandling

Bodyfirming

Udrensende ryg- og decolleté behandling inkl. slib og udrensning. Ca. 1 time  550,-
(Ved acne erstattes slib af enzympeeling eller frugtsyre).

Kropsmassage ca. 1 time  550,-
Ansigtsmassage ca. 30 min.    350,-
Rygmassage ca. 30 min.  350,-
Rygmassage inkl. infrarød lampe ca. 45 min.  395,-
OBS. Alle tider er ca. tider og inkl. omklædning.

En tusind-årig gammel effektiv massageform med varme lavasten som 
også giver dig den dejligste sindsro og balance. Ca. 1 ½ time  800,-

Klinisk dokumenteret og effektiv behandlingsmetode v/ubalancer f.eks. ved  
muskel- og ledsmerter, forbedring af hudstruktur, kickstart af vægttab, detox/ 
udrensning. 30 min.
 1 behandling  125,-
10 behandlinger        1.000,-

Spray Tan (Kun i Hestedamsgade Horsens). Kabinebehandling med  
manuel spray.  198,-

Vakuumbehandling med sugarmassage til cellulite, ”buler” og ujævn hud.   
Indpakning med Pandhy’s medicinsk certificeret mudder og peeling, som stimulerer 
lymfesystemet og åbner porerne. Efterfølgende sugar wave massage med koffein som 
arbejder effektivt på at øge forbrændingen i fedtcellerne, mens vakuum massagen 
reducerer væskeophobninger og renser bindevævet for affaldsstoffer. 
Inkl. Beauty Angel eller infrarød lys. Ca. 1 time  595,-

Kurforløb 6 behandlinger inkl. Beauty Angel eller 
infrarød eller kombination af begge.   3.200,-
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Specialer

Fedtfrysning - Cryolipolysis  
Den nemmeste og mest effektive metode til at fjerne fedtdepoter.

Generende fedtdepoter fryses simpelthen væk, og fedtcellerne er irreversibelt opløst 
under en Cryolipolysebehandling. Ved at anvende behandlingsapplikatorerne, kan  
”problemområder” suges forsigtigt ind i applikatorerne ved hjælp af et vakuum. Køle- 
pladerne på hver side af applikatorerne afkøles til -5˚celsius. 

Hvide fedtceller opløses, da fedtcellerne er ekstrem kuldefølsomme.  

Fedtcellerne såvel som deres indhold nedbrydes permanent og transporteres ud gen-
nem leveren. Denne proces finder sted uden belastning på kroppen. Resultaterne vil for 
de fleste være synlige efter otte til tolv uger, dog skal man holde sin vægt, og bedste 
resultat ses efter 3. behandling. Er du tynd, men føler du har fedt på maven, forsøger 
man med en enkelt behandling og vurderer efter 12 uger.   

Du kan forsætte din dagligdag lige efter din Crypolysis behandling. Sportsaktiviteter  
bør dog undgås i 24 timer. Du bør også undgå besøg i solarie og sauna samt sol- 
badning i en uge. 

Første behandling (for første applikator)   2.500,- 
Mulighed for påsætning af flere applikatorer under samme behandling: 
Pris pr. efterfølgende applikator   700,-

Der anbefales 1-3 behandlinger med minimum 4 ugers mellemrum.

Vi anbefaler at man benytter understøttende behandlingscreme fra start.
Gratis ved køb af 3 behandlinger. 

T-Away

Fjernelse af karsprængninger. Ved få enkelte kar (med T-away)  395,-
Fjernelse af pigmentpletter (alderdomspletter) (med T-away), pr. plet  395,-

Ved spredt pigmentering eller ved større områder og karsprængninger – spørg efter 
Ellipse brochure og vores gæstebehandler Møhring Ellipse.
Beskyttende, helende creme til efterbehandling skal påregnes ved større behandling.
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Smileffect Tandblegning

Gæstebehandlinger ved Møhring Ellipse

På 30 min. bliver dine tænder 2-9 farvetoner lysere. Smileffect Zero geleen bliver akti- 
veret af et LED lys og en kemisk proces startes, hvor de farvede molokyler der sidder på 
tænderne oxideres og nedbrydes. Blegningens holdbarhed er selvfølgelig meget afhæng- 
igt af tandpleje og daglige vaner. Vores gel på 0,1 hydrogenperoxid overholder bestem-
melserne ifølge Europakommissionen fra marts 2010. Disse indbefatter en maksimal 
koncentration på 0,1 % hydrogenperoxid. Højere værdier for kosmetisk tandblegning er 
i EU forbudt. Behandling udføres kun af smileffect uddannet personale. 
Blegningen kan foretages hvert ½ år   995,-

Behandlingerne foretages af sygeplejersker.
• Permanent hårfjerning
• Hudforyngelse
• Fjernelse af karsprængninger på ansigt + ben
• Fillers

Bestil tid til gratis konsultation, så vi kan vurdere, om du er behandlingsegnet, samt 
vurdere forventet resultat og pris. Spørg efter specialbrochure www.mohringellipse.com
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HUSK – De fleste behandlinger er også til mænd.

Rabatkort

Gavekort

Webshop

Afbud

Uddannelse/kurser

Der gives et stempel ved køb af produkter for over kr. 500,- Fyldt kort udløser rabat på
kr. 300,- v/næste produktkøb. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kan købes fysisk i klinikkerne eller online på www.visage-klinik.dk 
Kan bruges i Visage klinikkerne:
Horsens – Hestedamsgade og Banegårdsgade samt i klinikken på Frederiksberg

Husk, at du kan booke tider online samt købe dine yndlingsprodukter på 
www.visage-klinik.dk

Skal meddeles klinikken på telefon senest 24 timer før behandling (OBS ikke på mail)
Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves gebyr svarende til halv behandlingspris. 
Permanent make-up beh. opkræves kr. 500,-

Ønsker du at træde ind i vores univers eller videreuddanne dig i vores nye, flotte lokaler 
i forhallen på Horsens banegård? Her tilbyder vi kompetencegivende kurser i samarbejde 
med Mona Lisa Cosmetic Supply. Se mere på www.monalisacosmetic.dk
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Hør hvad Bente og Tina i Horsens, eller Bente og Lærke på Frederiksberg kan gøre 
for dig. Book en all-over konsultation og personlig snak omkring dig og dine ønsker 
– hudpleje, personligt udseende, muligheder, forandringer – alt på hyggeligt og for-
troligt plan.

Altså simpelt sagt: Hvilke top til tå justeringer og muligheder vil være relevante
for netop dig. Vi kan tale om alt, hvad du har på hjerte. 
Varighed ca. 1 time. OBS kan ikke bookes online 1.000,-

Bestil tid til en gratis hudanalyse i forbindelse med behandlingsforløb.
Ring til din nærmeste klinik i dag - se tlf. nr. på bagsiden.

Ønsker du et nyt jeg

Altid gratis hudanalyse

Følg os på:

Ring til Bente på 2016 8627 - så finder vi en tid til dig!

Visage Hudpleje

Pandhy’s Denmark

LCN Danmark

Monteil Danmark

visagehudplejeklinik

visagecph 

bentevisage 
(permanent make-up)



Bente Jensen
Indehaver

VISAGE 
HUDPLEJEKLINIK

HORSENS
Hestedamsgade 11, 8700 Horsens tlf. 75611544

DROP IN KLINIK – med og uden tidsbestilling
Horsens Banegård (forhallen), Banegårdsgade 3 st. 1, 8700 Horsens tlf. 32501544

FREDERIKSBERG
Frederiksberg Alle 35, 1820 Frederiksberg tlf. 33131544

Booking og webshop
www.visage-klinik.dk


