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rodukterne der bruges til voksbehandlinger hos Marias Hudplejeklinik, er de mest skånsomme
på markedet, hvilket faktisk gør en
ellers pinefuld voksbehandling til en
ren fornøjelse. Voksen der er specialudviklet i Frankrig knækker ikke håret og
efterlader ingen gener på huden. Med
sin skånsomme men effektive struktur
trækkes håret ud ved roden uden rødme
og irritation til følge. På klinikken anvendes tre forskellige typer af voks alt efter,
hvor på kroppen håret ønskes fjernet. Til
de kraftige hår bruges en geleagtig voks,
en skånsom cremevoks til de finere hår
og endelig har Marias Hudplejeklinik en
helt speciel voks for allergikere og folk
med meget sensibel hud. For det mest
optimale resultat anbefaler klinikindehaver Maria Tang, at voksbehandlingen
foretages hver 4. uge, da man på denne
måde følger hårets cyklus. Således har
klinikken et specielt tilbud for dem, der
netop ønsker voksbehandling hver 4. uge.
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Hos Marias
hudplejeklinik
i Lyngby er de
eksperter i voksbehandlinger i
helt bogstaveligste forstand. Kosmetolog og klinikindehaver Maria
Tang er nemlig
uddannet hos 'The
Queen of Wax' i
USA, Lori Nestore.
Her tilbydes alle
typer af voksbehandlinger lige
fra overlæbe til
brasiliansk voks.

Smuk og gylden hud
Udover de populære voksbehandlinger,
har Marias Hudplejeklinik agenturet på
selvbrunersuccesen St. Tropez i Danmark. Produkterne forhandles både i
klinikken og kan købes online på www.
st-tropez.dk. For nylig har produkterne
skiftet logo og design, ligesom de nu, helt
i tidens ånd, er blevet fri for parabener.
Samtidig har eksperterne bag St. Tropez,
som eneste mærke i verden, udviklet
en ingrediens, der fjerner den lugt, der
normalt er kendetegnet ved påførelsen
af selvbruner. Ingrediensen der hedder
'aromaguard' hjælper produktet til at
bevare samme skønne duft, som det har
i flasken og mindsker den lugt, der opstår,
når selvbruner kommer i kontakt med
huden. Udover de lækre selvbruner-

produkter til hjemmebrug, tilbyder
Marias Hudplejeklinik også St. Tropez
spraybehandlinger til hele kroppen.
Behandlingen tager kun fem minutter, til
gengæld varer den smukke gyldne glød i
op til syv dage.
Marias hudplejeklinik tilbyder også
mange andre lækre og forskønnende
behandlinger såsom slankende massage,
ansigtsbehandlinger mod pigmentforandringer og nærende mani- og pedicure.
For at imødekomme den store efterspørgsel på behandlinger findes Marias
Hudplejeklinik i to udgaver – begge
beliggende i Lyngby. Læs mere om de
mange spændende behandlinger og
produkter på www.mariashudpleje.dk.

