Anbefalinger

vi gør livet
enkelt

”Clinique Franksfar, I love it!”
Ole Henriksen
“You are my favorite Clinique!”
Jennifer Lopez
“Tak for altid professionel styling”
Dk´s næste topmodel

Professionelle behandlere
Clinique Franksfar råder over nogen af Danmarks
dygtigste behandlere. Alle vores behandlere har
taget specialkurser i udlandet og har en høj
ekspertise og viden indenfor deres felt.

”Uden jeres hjælp havde jeg været flad som en
pandekage!”
Linse Kessler

Sk øn he d
V el v ær e
Rå d gi v n i ng
Pr of es s io n e l be h a nd l i ng
Historien bag
Som den innovative og visionære person Franksfar er, ved
han om nogen hvad danskerne har brug for. Hurtigt så han
et uudnyttet potentiale for at drive en skønheds- og
velværeklinik midt i Københavns natteliv. Et nyt og
banebrydende koncept er født og Clinique Franksfar har
allerede haft sine første tilfredse kunder.
Som den topprofessionelle person Franksfar er, har han
sørget for at uddanne sit personale til unikummer indenfor
deres felt.
Aldrig før har Danmark set en sådan ekspertise indenfor
tidens absolut hotteste trend.
• Styling
• Skønhedsbehandlinger
• Velvære sessions
• Energy boosters – banebrydende nyhed!!
• Øvrige behandlinger

Buddha Lounge
Cirkusbygningen

Energy boosters
Velvære og relax







SKØNHED OG VELVÆRE
• VENLIG BETJENING
• HELT FRI FOR GARANTIER

• GODE PRISER

FØR

Styling
EFTER

480,60,612,48,348,822,-

fleksible løsninger til
rimelige priser

• MERE SELVVEJR

• INGEN KAFFE

Healing
Tarotkort
Håndlæsning
Fremtidsanalyse
Pendul hypnose
Iris analyse













Ny frisure
Frisering af øjenbryn
Frisering af skæg
Frisering af bakkenbarter
Makeup
Franksfar overskæg
Frisure ”Jorden rundt”
Frisure ”Jeg er liderlig”
Frisure ”Morgenhår”
Frisure ”Regnvejr”
Hår extension












Stritører
Opstoppertud
Panderynker
Ansigtsløft
Polering af negle
Blegning af tænder
Uønsket hårvækst
Hår i røven
Bikini wax mænd
Bikini wax kvinder

2500,4800,6500,5500,8500,7800,1600,60.000,88.000,15,-

VI HAR HJULPET MANGE MENNESKER. HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?
Du er altridg i trygge hænder hos Clinique Franksfar

Øreknips
Næsevrid
Sherif stjerne
Olfert
En lammer
Gl. dags endefuld m. avis
Gl. dags endefuld m. flad hånd
Blodtud
Et godt håndtryk

600,455,880,364,860,940,40,885,620,-

Øvrige behandlinger

Skønhedsbehandlinger
81,52,110,12,17,210,160,112,60,114,28,-


















Fjernelse af armsved
560,Fjernelse af skridtsved
854,Kikkertundersøgelse
900,Silikone nosser
1200,Brystforstørrelse v. håndspålægning 4,Brystforstørrelse u. håndspålægning 65.000,-

