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Thermicbel Ansigts- og kropsbehandling
Effektiv behandling af
• Muskler, led og hud på mindre
problem områder
Det kan du forvente
af behandlingen
• Udjævning af fine linjer
• Reduktion af fedtdepoter
• Fjernelse af væskeansamlinger
• Reduktion af cellulite/appelsinhud
• Effektiv ved acne og uren hud
• Antiinflammatorisk

Hvorfor skal jeg
vælge Thermicbel
Fordi teknologi med radio frekvens,
kan forbedre samt opstramme hud
og problemområder på både krop og
ansigt.
Behandling af ansigtet
I takt med at vi ældes, bliver fornyelsen af vores cellevæv langsommere
og huden mister sin elasticitet. Ved
behandling med denne radiofrekvente
teknologi, forebygges og genoprettes
hudens glathed – alt sammen helt
smertefrit.
• Forebygger og genopretter hudens
glathed
• Stimulerer dannelsen af Collagene
og elastine fibre

Behandling af kroppen
Der kan være utallige grunde til vores
lidelser. Fx kan det skyldes vores
genetik eller hormoner. På mindre
problemområder udføres behandling
af bl.a.:
• Arvæv
• Fedtansamlinger
• Strækmærker og appelsinhud
• Ødemer, hævede led, inflammation
• Forstrækninger/fibersprængninger
• Spændinger i muskler og led

Tei System Kropsbehandling
Effektiv behandling af
• Muskulatur og hud på hele kroppen
Hvorfor skal jeg vælge
Tei System
Kæmper du med en eller flere af
nedenstående lidelse, kan Tei System
blive din nye bedste ven.
• Muskel- og ledsmerter eller
muskelspændinger
• Hovedpine, migræne
• Gigt og Fibromyalgi
• Fibersprængninger, forstuvninger
• Overvægt
• Cellulite/Appelsinhud
• Slap og løs hud
• Strækmærker
• Affaldsstoffer og væskeophobninger
Behandlingerne med Tei System giver
mulighed for 21 forskellige programmer bygget op af 19 forskellige mindre
programmer og kan sammensættes
fuldstændig individuelt og efter dine
behov.

Sådan virker Tei System
Behandlingen med Tei System består
af en kombination af muskelstimulation og infrarød varme, der samtidig
virker anti-inflammatorisk. Varmen
og vibrationerne trænger dybt ned i
huden og opvarmer musklerne. Herved
sættes der gang i blod- og lymfecirkulationen samt forbrændingen, hvilket
virker både udrensende, slankende og
smertelindrende.
Herudover findes der programmer til
bl.a. opstramning af hud, optræning
af muskler samt smertelindrende
behandlinger til personer med fx
gigt, fibromyalgi, sportsskader samt
muskel- og ledsmerter.

Vi sammensætter et program der er
skræddersyet til lige netop dig og
din krop. Her er et par eksempler på
behandlinger:
• Ved muskelstimulation, kan du på
45 minutter opnå samme effekt som
ved mindst 6 timers styrketræning
• Der findes 3 typer Cellulite/appelsinhud, der hver især har sit
separate program
• Strækmærker og slap hud kan være
hårdt ved hudens elasticitet. Behandlingen stimulerer tilførslen af
ilt og vitaminer, så huden genvinder
sin elasticitet
• Til behandling mod overvægten, tages der udgangspunkt i at mindske
fedtcellerne og øge stofskiftet samt
forbrændingen
• Ved fx gigt og fibromyalgi, tilbydes
der flere typer af smertelindrende
programmer som giver øget velvære
• Affaldsstoffer og overflødig væske
i kroppen udskilles på en effektiv
måde ved at øge blod- og lymfecirkulationen

Ultralipo System Kropsbehandling
Effektiv behandling af
• En sikker og smertefri teknologi
til slankebehandlinger
• Cellulite/Appelsinhud
• Sprængning af fedtceller
Hvorfor skal jeg vælge
Ultralipo System
Med Ultralipo System får du en sikker
og smertefri slankebehandling, hvor
du kan forvente:
• Synlige resultater, oftest allerede
efter den første behandling
• Langtidsholdbart resultat
som ved fedtsugning
• Ingen bivirkninger
• Ingen brug for at tage fri fra arbejde
• Kun behov for et begrænset antal
behandlinger

Sådan virker Ultralipo System
Ultralipo System er en avanceret teknologi der via en lavfrekvent ultralyd,
danner mikrobobler i de enkelte fedtceller. Når antallet af mikrobobler er
tilstrækkeligt, brister fedtcellen. Herefter frigives fedtsyren og fedtcellen
er nu destrueret. Efter behandlingen
med Ultralipo, foretages en dræning
af lymferne der hjælper med transporten af den frigivende fedtsyre.

HEVI Sugaring Ansigts- og kropsbehandling
Effektiv behandling af
• Naturlig hårfjerning med sukkervoks på hele kroppen – også intim
hårfjerning

Sådan virker HEVI Sugaring
HEVI Bodysugaring er et hårfjerningsprodukt udviklet til både mænd og
kvinder – til hele kroppen.

Hvorfor skal jeg vælge Sugaring
• Mindre smertefuld behandling end
med almindelig voks
• Den er skånsom mod din hud
• Ingen knækkede og indgroede hår
• Fjerner alle døde hudceller og efterlader huden silkeblød
• Ingen skægpest eller irritation og
kløen når de nye hår vokser ud
• Kan tåles af alle, ikke allergiprovokerende
• Færre hår, da de går i dvale, ved
gentagende behandlinger

Sukkervoksen er 100 % naturlig og
økologisk og så er det fremstillet i
samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Produktet er ikke testet på dyr
og så er det spiseligt.
Forskellen på hårfjerning med almindelig voks og HEVI Sugaring er, at
hårene rykkes ud med groretningen.
Dette gør, at processen bliver mindre
smertefuld, giver færre knækkede
hår og ender med et blødere og bedre
resultat. Ingen indgroede hår.

Kort om processen
Håret vokser i 3 forskellige faser og
der er op til 3 hår i hver hårsæk. Efter
2-3 behandlinger er hårsækken tom og
der vil kunne gå op til 6-8 uger mellem
hver behandling. Dette er selvfølgelig
forskelligt fra person til person. Efter
hver behandling fremkommer det nye
hår i en finere form og hårsækken
begynder at reduceres. Man vil efter
vedvarende behandlinger, kunne
opleve færre hår eller permanent
hårfjerning.
Denne behandlingsmetode stammer
fra Egypten.

Øvrige behandlinger
Ansigtsbehandlinger

Tilbyder også...

Frugtsyre behandlinger

• Løs hud på overarme
(mormor- eller vinke arme)
• Antistress massage (velvære)
• Gratis konsultation
• Gratis vejning og måling af
fedtprocent, muskelmasse
og BMI efter eget ønske
• Gratis før og efter billeder
efter eget ønske
• Polterarbend
• Pige/herrer events

• Modvirker ældningstegn, og fugter
i dybden
• Øger cellefornyelsen og hudens
evne til at regenererer ved at forhøje collagenindholdet og elastinsyntesen
• Øger cellernes naturlige fugtbalance
og mindsker hudens linjer
• Udglatter linjer, renser huden
og efterlader huden stram, frisk
og strålende. Kan bruges af alle
hudtyper

KR.

Rabat
Rabat ved flere behandlinger
samtidig.
Gavekort udstedes

Salg af apparater
Du kan også købe apparater og
produkter til hjemmebehandlinger,
for bl.a. læber, ansigt og krop.

Behandlingstyper
• Galvanisk apparat
• Thermo terapi
• Electrolifting

Velkommen hos Frk. Gosmand

Frk. Gosmand
Sugaring, ansigts- og kropsbehandlinger

Trænger du til at gøre noget godt
for dig selv, eller vil du glæde én
du holder af?
Så husk, Frk. Gosmand er aldrig
længere væk end telefonen. Ring
til Frk. Gosmand på 61 60 22 13.
Seriøs, fortrolig og professionel
behandling i en stress-fri zone.

Vipper og bryn

• Farvning af vipper og bryn
• Formning og retning af bryn
Tlf. 61 60 22 13
Storegade 33
6640 Lunderskov

skønhedsbehandling

Du kan betale med
Dankort, MobilePay og kontanter.

Salg af produkter
I klinikken kan du købe produkter,
der støtter op om eller supplerer
behandlingerne, både til ansigtet
og til kroppen.

Resultater
• Virker foryngende
• Afhjælper uren og bumset hud, Acne
• Høj frekvent opstrammende

Naturligvis anvender vi top cremer, der
er særligt udvalgt efter hudtype.
Ligeledes får du eksfoliering /peeling,
ampul/serum, ansigtsmaske, top
creme særligt udvalgt efter hudtype.
Oveni får du en aktiverende ansigtsmassage og når du ligger med
en ansigtsmaske, får du hårbunds-,
nakke- og skulder massage.

Information

www.gosmand.dk
frk@gosmand.dk
Vi ses på facebook

hårfjerning

Se løbende informationer
og tilbud på facebook
eller på hjemmesiden
www.gosmand.dk.

smertebehandling

