360o

massage journeys

wellness

spa aaahhh

energy attention
body boosters

yummies

true beauty

peace

happy feet

face
ansigtet er det første, du møder, når du kigger dig selv i spejlet. Det fortæller en vigtig historie om dig,
dine følelser og dit liv. Smilehullerne, glimtet i øjet, den særlige skønhedsplet... så glem ikke at pleje
huden.
d-luxe
995.-/ 100 min.
luksus, din hud vil elske dig for. Nyd en let rygmassage,
inden vi får dit ansigt til at stråle på ny.
For hvert strøg vil du mærke, hvordan hverdagens
stress forvandler sig til balance og ahhhh-følelse.
supreme
795.- /
til dig der ønsker lidt ud over det sædvanlige
og med ekstra fokus på de delikate øjenomgivelser
og en smuk kavalergang.

75 min.

silk peel lux
775.- /
en revolutionerende og avanceret
dobbeltbehandling, der arbejder i dybden.
Se de synlige resultater allerede efter første behandling.

60 min.

silk peel
en revolutionerende avanceret dobbeltbehandling, du kan se resultat allerede
efter første behandling.

675.- /

45 min.

signature
til dig der vil sikre, at hudens mest basale
behov bliver opfyldt.

595.- /

50 min.

quickfix
til dig der blot ønsker en kort og enkel
behandling med fokus på dybderensning.

475.- /

40 min.

eyes
øjnene er vinduerne til din sjæl og noget af det, vi lægger allermest mærke
til hos andre mennesker. Med den rigtige facon og farve på bryn og vipper
kan du give dine øjenomgivelser et løft. Vi mixer farverne, så de bedst muligt
matcher dine ønsker.
farvning af vipper og bryn inkl. retning
farvning af vipper
farvning af bryn
retning af bryn

295.150.125.125.-

BDB fix
BDB styling
lash lift

225.325.395.-
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eye lash extension
en unik metode til at få lange og smukke vipper på. De kunstige vipper limes enkeltvis direkte på de eksisterende vipper, og føles som dine egne naturlige vipper. Vigtigt med regelmæssige touch-ups for smuk og lang
holdbarhed. Vi benytter det internationale mærke BLINK.
eyelash extension
eyelash extension lite
touch up
small
medium
large
x large
touch up til lite vipper		

995.- / 120 min.
1195.- / 120 min.

eye lash extension 2D/3D/4D
touch up
medium
large

1495.- / 135 min.

295.450.550.595.+100.-

/ 25 min.
/ 35 min.
/ 50 min.
/ 65 min.

695.- / 50 min.
750.- / 65 min.

make up
vi forskønner øjne til enhver anledning. Uanset
om du skal være hverdagslækker, aftengudinde
eller prinsesse på din bryllupsdag.
dag, aften eller fest make up
brude make up, inkl. en prøve

275.695.-

hands & feet
hænderne er en vigtig del af hverdagen, ikke desto mindre bliver de ofte overset, når det gælder pleje.
Samme historie gælder for fødderne. De bringer dig hele verden rundt, pakkes væk om vinteren og
skal stråle om sommeren…
fabulous feet
polish, kun i forb. m. fabulous feet
shellac, én farve og inkl. mini pedicure
shellac, french og inkl. mini pedicure
aftagning af shellac

495.150.495.595.150.-

/ 50 min.
/ 20 min.
/ 50 min.
/ 65 min.
/ 20 min.

handsome hands
polish, kun i forb. m. handsome hands
shellac, én farve og inkl. mini manicure
shellac, french og inkl. mini manicure
aftagning af shellac

495.150.495.595.150.-

/ 50 min.
/ 20 min.
/ 50 min.
/ 65 min.
/ 20 min.

vanedannende behandlinger

massage
massage er ren balsam for sjælen…
classic aroma massage
gentle touch
halfway to heaven
spoil me
the smoothie massage
lutter zen-følelse fra top til tå. Kropspeelingen vækker huden
til live og gør kroppen klar til 60 min.´s massage med varm olie.
massage journeys
find peace... hot stone rygmassage
find peace… hot stone kropsmassage
find clarity… skuldre, nakke og hovedbundsmassage

450.- / 30 min.
675.- / 60 min.
900.- / 90 min.
995.- / 90 min.

595.- / 45 min.
795.- / 70 min.
595.- / 45 min.

mama
står du over for dit livs mirakel? At blive mor er noget af det største, en kvinde kan opleve. Brug ventetiden til at forkæle dig selv og forberede din krop til at byde velkommen til det nye liv. Vi har sammensat
den ultimative oplevelse for gravide, der giver huden fornyet styrke og elasticitet. Massagebriksen er
klar til din flotte mave.
mellow mama
et velfortjent pusterum inden 1 bliver til 2. Mærk hvordan den nænsomme ansigtspleje vækker din hud
til live på en ny og velfortjent måde. Herefter får rygmassagen dig til at stresse helt af, inden fødder og
underben bliver lindret for den ekstra belastning. Alle produkter er selvfølgelig 100 % tilpasset gravide.

995.- / 90 min.

mom 2 be
lidt men godt for din gravide krop. Den lette ansigtspleje og fodmassage får dig til at stråle endnu mere
og gør dig og din krop klar til dit livs opgave. Så tag en lille mig-pause, mens du stadig har tid til det.

595.- / 50 min.
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waxing
al voksbehandling sker med en enestående og prestigefyldt voks,
der er baseret på den fineste harpiks, bivoks og uovertrufne aromaterapi-ingredienser.
overlæbe
hage
armhuler
halve ben
hele ben
bikini
tanga
brazil
halv ryg
hel ryg

125.125.225.295.495.250.350.495.275.450.-

spa menu
få en spa-oplevelse lige efter dit hoved og humør. Hos os kan du selv komponere din favorit-menu af
velvære og nydelse – enten ved at opgradere din yndlingsbehandling med lidt ekstra nydelse eller ved
selv at sammensætte forskellige typer af behandlinger.
flawless facial, let ansigtspleje der imødekommer hudens behov
happy feet, forrygende luksus fodmassage der vækker fødderne til live igen
hot massage, myosesmeltende rygmassage med silkeglatte lavasten
body booster, kropspeeling der nænsomt fjerner tør og trist hud
body wrap, din krop vil blive svøbt ind i det fineste fugtgivende ler
spa sence, beroligende spa aromabad i skæret af levende lys
1 step
2 step
3 step
4 step
5 step
6 step

395.- / 30 min.
650.- / 50 min.
850.- / 75 min.
995.- / 90 min.
1195.- / 110 min.
1295.- / 125 min.

lækkerier for sjælen

spa aaahhh
et varmt og velduftende aromabad er en vidunderlig måde at
slappe af på. Især hvis oplevelsen deles med ”that special one”.
Bare lad kroppen blive varm og blød, mens I lader tankerne
slippe den grå hverdag. Hertil nyder I boblende forfriskning i
selskab med små lækkerier.
champagne spa, 2 personer		
795.- / 30 min
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360° wellness
gudebehandlinger med wow-faktor. Disse forkælelsespakker er definitionen på afslapning og den direkte vej til indre ro og ydre skønhed. Mærk, hvordan dine sanser bliver født på ny med bade, dufte og
berøringer, så du kan drømme dig væk.
must have, pr. pers.
en symfoni af velvære og ahhhh, din krop sent vil glemme dig for. Glæd dig til hot stone massage,
stimulerende kropspeeling, et svøb af fugtgivende ler, sublim ansigtspleje og ikke mindst den ultimative
finale: et indbydende aromabad.

1395.- / 120 min.

just the two of us, pr. pers.
forkæl dig selv og en, du elsker, med vanedannende luksus for to. Jeres kroppe og sind får et boost af
overskud og energi med hot stone rygmassage, fodmassage, ansigtsbehandling og aromabad.

1295.- / 120 min.

senses, pr. pers.
få det bedste fra alle verdener. Med senses står én behandler klar til at give jer begge to ansigtspleje,
skuldre-nakke massage og fodmassage i én og samme behandling.

595.- / 90 min.

oplevelser der nydes i fællesskab

... find os her
frederikshavn
tordenskjoldsgade 3
9900 frederikshavn
+45 9841 0013
info@densyvendehimmel.com

åbningstider
man-fre
9-18
lør
9-17

booking
booking kan ske online 24 timer i døgnet på
WWW.DENSYVENDEHIMMEL.COM eller +45 9841 0013
i vores åbningstid.

gavekort
bestil dit gavekort på WWW.DENSYVENDEHIMMEL.COM
eller i vores butik.

afbudsregler
husk at melde afbud i god tid.
afbud på selve behandlingsdagen: 50 % betaling.
udeblivelse: 100 % betaling.

butik 9-18
butik 9-13

få meget mere af DEN SYVENDE HIMMEL her
facebook.com/DENSYVENDEHIMMEL
instagram.com/DENSYVENDEHIMMEL
pinterest.com/DENSYVENDEHIMMEL

(Vi fremsender en faktura på din bestilte behandling.)

priserne er gældende fra 1.1.2015. Læs mere om vores behandlinger på WWW.DENSYVENDEHIMMEL.COM

